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A Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola járványügyi intézkedései
A Kormányzati szándékkal összhangban a Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola is
hagyományos oktatásra készül. Mindaddig, míg ezzel ellentétes utasítást nem kapunk, az iskolák
intézményvezetőivel egyetértésben hagyományos formában tartjuk művészeti óráinkat. Az igazgatókkal
egyeztetve, figyelembe véve az adott iskolában érvényes eljárásrendet, alkottuk meg saját járványügyi
rendelkezéseinket. Minden szükséges eszköz rendelkezésünkre áll ehhez, és mindent megteszünk annak
érdekében, hogy diákjainkat, Önöket, és a dolgozóinkat is megvédjük a járványtól. Ehhez azonban
elengedhetetlen minden résztvevő támogatása, együttműködése.
Az új koronavírus járvány kapcsán szigorú eljárásrendet írt elő az EMMI, melynél nincs mérlegelési
lehetőségünk. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a lehető legtöbbet tegyük a tömeges fertőzés elkerülése
érdekében, ezért iskolánk a kiadott eljárásrend alapján, az alábbi rendelkezéseket hozza
1. A művészeti órákat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
2. Amennyiben a gyermek a művészeti órán mutatja a betegség tüneteit, azonnali hatállyal értesítjük a
szülőt és a gyermeket elkülönítjük.
3. Betegség esetén a tanuló csak orvosi igazolás bemutatása után jöhet ismét művészeti órákra.
4. Koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés esetén – amennyiben a gyermek nem a Pécsi Református
Kollégium valamely intézményének tanulója - a szülő köteles a Pécsi Református Kollégium Alapfokú
Művészeti Iskolát nagyharsany@refipecs.hu email címen, illetve 72/ 379-651 +3630 353 4245-ös
telefonszámon haladéktalanul értesíteni.
5. Amennyiben a gyermek a Pécsi Református Kollégium valamely intézményének tanulója, Általános
Iskoláját kell értesítenie.
6. Az órák előtt kötelező a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés, erre a foglalkozás helyszínén
kihelyezett kézfertőtlenítőket kell használni. Javasolt, hogy a tanulónál legyen SAJÁT kisméretű
kézfertőtlenítő gél is.
7. Amennyiben a művészeti óra tartalma megengedi, az időjárás függvényében, lehetőség van szabadtéri
foglalkozás megtartására.
8. A foglalkozásokon a maszk viselése nem kötelező.
9. Szülő a foglalkozásokat nem látogathatja, az adott intézményben érvényes rendet kell betartani.
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10. A Művészeti Iskola székhelyén (Nagyharsány) és telephelyén (Pécs) a szülők iskolában tartózkodására
a befogadó Általános Iskola előírásai az érvényesek. A Művészeti Iskola önálló épületben lévő
képzőművészeti tantermeiben a szülők nem tartózkodhatnak, gyermekeiket az épület előtti udvaron
várhatják meg.
11. Ha betegség tüneteit észleli magán a szülő, kérjük, ne látogassa intézményünket.
12. A személyes higiéniai szabályokat minden tanulónak kötelező betartani (Alapos kézmosás, zsebkendő
használat, stb.)

Balogh János
Igazgató
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Eljárásrend gyermeknél, felnőttnél COVID 19 – gyanú észlelése esetén
Koronavírusra utalhatnak az alábbi panaszok:













láz
köhögés
nehézlégzés
hirtelen beálló szaglásvesztés vagy ízérzés zavara, hiánya
kevésbé specifikus, mégis utalhat koronavírus fertőzésre:
torokfájás
hányinger/hányás
hasmenés
izomfájdalom
fáradékonyság, levertség
fejfájás
hidegrázás
Mit tegyünk, ha tüneteket észlelünk gyereknél?

Az intézmény feladatai:




ha egy tünet is jelentkezik a diáknál a fent felsoroltak közül, az intézmény értesíti a szülőt, hogy
minél hamarabb vigye el gyermekét az iskolából (tömegközlekedést nem használva)
a beteg gyermeket egy aktuálisan kijelölt felelős a kijelölt elkülönítő helyiségbe kíséri, és mindaddig,
amíg meg nem érkezik a szülő a portához, ellátja felügyeletét.
Igazolt koronavírusteszt esetén bejelentést tesz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörben eljáró járási hivatalában.

A szülő feladatai:






amint hazavitte gyermekét, felhívja a gyermekorvosát, elmondja a gyermek tüneteit, majd az ott
megbeszélteknek megfelelően jár el.
visszajelez az intézménynek, hogy mi lett a megbeszélés eredménye
csak orvosi igazolással rendelkező, egészséges gyermekét engedi vissza a közösségbe
ha otthonában jelentkeznek gyermekénél betegség tünetek, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a
gyermekorvossal telefonon keresztül, és értesíti intézményünket
abban az esetben, ha a bárkinél a családban pozitív lesz a teszt, értesít bennünket
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