Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Terem, tornaterem, egyéb helyiség stb. bérlőknek szóló tájékoztató
1. Az intézmény létesítményei és helyiségei használatának alapvető szabályai
1.1. Intézményünk, az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola (a továbbiakban OVMÁI)
alapvető, általános szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SzMSz),
a Házirend, és a tűz- és balesetvédelmi utasítás írja elő (ezek aktuális változata elérhető a
http://vmoh.hu/ Dokumentumaink linkről, illetve elérhető az intézmények vezetőinél). Az
SzMSz, a Házirend és az utasítás előírásai minden, az intézményben tartózkodó személyre
kötelező érvényűek. A bérlők, illetve az általuk szervezett tevékenységeken,
foglalkozásokon részt vevők számára különösen fontos az SzMSz következő pontjainak
ismerete, betartása, betartatása: biztonsági rendszabályok; a belépés és benntartózkodás
rendje; az iskola létesítményeinek bérbeadási rendje; karbantartás és kártérítés; rendkívüli
események esetén szükséges teendők; az intézmény működési és benntartózkodási rendje.
A tűz- és balesetvédelmi utasítás mellett a Házirend alábbi pontjainak ismerete, betartása,
betartatása is kiemelt fontosságú: bevitt dolgok; a munkarenddel kapcsolatos szabályok; a
endezvények rendje; az intézmény létesítményeivel, használatával kapcsolatos szabályok; a
helyiséghasználat szabályai; a létesítmény használatával kapcsolatos rendszabályok;
felelősség.
1.2. A bérlésekre fentieken túl a Bérleti szerződés, Egyedi szerződés és azok általános szerződési
feltételei (ÁSzF) vonatkoznak.
1.3. Az intézményben, annak területén és épületeiben „az iskolai dolgozókon és a tanulókon
kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az igazgató, az
általános igazgatóhelyettes, vagy a tagintézmény-vezetőtől engedélyt kaptak (pl.
helyiségbérlet esetén). Idegenek az épületbe csak az ügyeletes portás, technikai személyzet,
ügyeletes pedagógus kellő tájékoztatása után léphetnek be. A látogató köteles megnevezni
a látogatott személyt vagy jövetele célját és az épületben való tartózkodás várható
időtartamát.”
1.4. A helyiségbérlés során a bérlő képviseletében eljáró személy (pl. a foglalkozást tartó előadó,
azt vezető személy, a szervező, az edző stb., a továbbiakban felelős személy) köteles
megérkezését és távozását jelezni az intézmény vezetése által kijelölt személynek. Az
intézményben a felelős személy megérkezése előtt és annak távozása után a bérléssel
érintett tevékenység kapcsán személyek nem tartózkodhatnak, vagyis belépésük csak a
felelős megérkezése, bejelentkezése után, és távozásuk annak kijelentkezése, távozása előtt
történhet meg.
1.5. Bérlet esetén a felelős személy felel a felügyeletért, teljes felelősséggel tartozik a szabályok
betartásáért és betartatásáért, az anyagi károkért.
1.6. Az intézmény és helyiségei bejáratának, ajtajainak, szekrényeinek, bútorzatának stb.
kulcsait bérlő, annak képviselője, felelős személye stb. nem kezelheti önállóan! A termek,
tornaterem és a bérleti szerződésben rögzített, az iskola által biztosított felszerelések,
tárgyak, eszközök stb. használatához szükséges kulcsokat, tárgyakat a felelős személy
bejelentkezéskor kapja meg az intézmény kijelölt dolgozójától, azokat távozása előtt a
használt eszközök, tárgyak, terem állapotellenőrzése után kijelentkezésekor adja vissza az
iskola dolgozójának.
1.7. A bérlő és a bérléssel érintett személyek a bérelt helyiségeken kívül máshol, az iskola egyéb
területén, épületeiben, helyiségeiben nem tartózkodhatnak!
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2. Általános egészségvédelmi elvárások
2.1. A bérlésben érintett személyeknek, valamint az iskola tanulóinak, szüleiknek, dolgozóinak
egészségének védelme érdekében elsődleges szempont a megelőző intézkedések
betartása. Így a rendezvényeken, foglalkozásokon, bemutatókon, előadásokon, edzéseken,
sportfoglalkozásokon stb. kizárólag egészséges, fertőtő betegség tüneteit nem mutató,
magát egészségesnek érző személyek, (hallgatók, vendégek, sportolók, előadók, edzők,
hozzátartozók stb.) vehetnek rész. Ezen feltétel betartására nyomatékosan fel kell hívni a
résztvevők figyelmét, melynek megismeréséről és tudomásul vételéről szükség esetén
írásos nyilatkozat is bekérhető a résztvevőktől.
3. Veszélyhelyzet vagy járványügyi készenlét idején alkalmazandó általános eljárásrend
3.1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személyek
látogathatják.
3.2. A jelenlegi új koronavírus járvány elsősorban direkt módon, cseppfertőzéssel terjed, azaz a
vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő
ember jelenti. A bérlések alkalmával is különös figyelemmel kell lenni a személyes higiéne
betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos
kézfertőtlenítés, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze. Emellett
szigorúan be kell tartani a köhögés etikett szabályait (papír zsebkendő használata, annak
hiányában behajlított kar könyökhajlatába történő köhögés, tüsszentés). Kerülni kell a
felesleges közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, szem, száj érintését is.
3.3. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében a
bérlések igénybevétele előtt és után minden esetben fertőtlenítő takarítás elvégzése
szükséges a termekben, tornateremben, a folyosókon és a szociális helységekben,
öltözőkben. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel
gyakran érintett felületek vírusölő hatású szerrel, megfelelő gyakorisággal és alapossággal
fertőtlenítésre kerüljenek. A szociális helységekben biztosítani kell legalább a szappanos
kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési
lehetőséggel kell kiegészíteni. Mindenki számára kötelező a bejáratnál a kézfertőtlenítés!
3.4. Tekintettel arra, hogy tünetmentes személy is hordozhatja a vírust, ezért nagyon fontos a
közvetlen (szoros) kontaktusok számának csökkentése, melynek érdekében úgy kell a
rendezvényeket, foglalkozásokat, edzéseket megszervezni, hogy a lehetőségekhez mérten
minél kisebb legyen az azonos időben egy légtérben tartózkodók száma. A szoros kontaktus
elkerülése érdekében részesítsék előnyben pl. a kiscsoportos edzéseket. Törekedjenek a kb.
1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására. Edzések során pl. alapvetően a testi
kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni, ezért az edzés
olyan erősítő, technikai, gyorsaságfejlesztő, állóképesség és koordinációs képesség
fejlesztését célzó gyakorlatokra irányuljon, amelyek során a sportolók lehetőség szerint nem
érnek egymáshoz. A testi kontaktussal járó sportok (birkózás, judo, stb.) esetén javasolt az
állandó edzőpartnerrel történő edzés. A megfelelő védőtávolság betartása különösen
fontos a mosdókban illetve az öltözőkben, ezért javasoljuk, hogy a kiscsoportos edzéseket
időben eltolva, úgy szervezzék meg, elkerülhető legyen az öltözőkben történő
csoportosulás.
3.5. Zárt térben történő edzések esetében a kórokozók koncentrációjának minimalizálása
érdekében kiemelten figyelmet kell fordítani a fokozott és folyamatos szellőztetésre.
3.6. A bérlés helyszínét illetve az iskolát az érintett személyeknek (hallgatok, sportolók stb.) a
foglalkozás, előadás, edzés stb. végét követően a lehető leghamarabb el kell hagyniuk!
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3.7. A bérlések során használt eszközök, felszerelések, berendezési tárgyak, bútorok,
sporteszközök felületének rendszeres, foglalkozások, edzések közötti fertőtlenítése
rendkívül fontos. A közösen használt tárgyak esetén fel kell hívni az érintettek figyelmét az
egyéni személyi higiéne kiemelt fontosságára, ezen belül is az arc érintésének kerülésére,
valamint a foglalkozás, előadás, edzés utáni alapos szappanos kézmosásra vagy alkoholos
fertőtlenítésre. Amennyiben megoldható, úgy előnyben kell részesíteni a saját eszközök
használatát. A folyadékpótlást mindenki saját használatú kulcsból, palackból biztosítsa,
azokat egymással ne osszák meg!
3.8. Kérjük a terembérlőket, hogy a járvány terjedésének megakadályozását szolgáló, fentiekben
részletezett megelőző szabályokat adaptálják az adott tevékenység lehetőségeihez.
4. Veszélyhelyzet vagy járványügyi készenlét idején az OVMÁI-ban alkalmazandó eljárásrend
4.1. Iskolánkban a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat, sportköröket és
edzéseket, valamint a kórus/énekkar próbáit 2020. szeptember 8-tól átmenetileg,
határozatlan időre felfüggesztjük!
4.2. A termek, tornaterem, egyéb helyiségek használatának további szabályai:
4.2.1. Csak egészséges gyermekek és felnőttek léphetnek be az iskola területére!
4.2.2. Az intézménybe érkezéskor testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés, valamint az
udvaron és az épületben orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező!
4.2.3. Szülő, kísérő, és idegen személyek nem léphet be az iskolába! A gyermekek szülői
kíséret nélkül érkezzenek a foglalkozásokra, edzésekre! A szülők az iskolán kívül, a
bejáratoknál várják meg a gyermeket, az iskola udvarán se várakozzanak!
4.2.4. A kézfertőtlenítő szert az intézmény a saját tanulói számára tartott, illetve ha a bérleti
szerződés úgy rendelkezik az egyéb foglalkozásokon, edzéseken biztosítja, ettől eltérő
esetekben a bérlőnek kell azt biztosítania saját résztvevőinek.
4.2.5. A foglalkozásokon, előadásokon, edzéseken a teremben, tornateremben a maszk
viselése lehetséges, nem kötelező, erről a bérlő felelős személye dönt. A közös helyiségekben (pl. folyosók, lépcsők, zárt helyiségek) a maszk viselése kötelező!
4.2.6. Az illemhely használata előtt és után az alapos, kézfertőtlenítő szappanos kézmosás
használata kötelező!
4.2.7. Minden esetben törekedni kell a megfelelő távolság betartására, kerülve a felesleges
testkontaktust.
4.2.8. A foglalkozások, előadások, edzések előtt, alatt és után a használt eszközök,
sporteszközök, tárgyak fertőtlenítése ajánlott! Előnyös a saját eszközök használata.
4.2.9. A bérlés helyszínét illetve az iskolát az érintett személyeknek a foglalkozás, előadás,
edzés stb. végét követően a lehető leghamarabb el kell hagyniuk, hogy a takarító
személyzet el tudja végezni a fertőtlenítő takarítást és szellőztetést a következő bérlő
megérkezése előtt. Ennek következtében az egy helyiségben egymás után történő
foglalkozások, előadások között min. 10 perc, az edzések között (az átöltözéssel együtt)
min. 20 perc váltási idővel kell számolni!
4.3. Intézményünkben kötelező szabály, hogy az egyénileg használt szájmaszkokat NEM lehet az
iskolai hulladékgyűjtő edényzetbe dobni (kérjük, hogy azokat mindenki vigye haza)!
4.4. Az intézmény légtechnika rendszereinek helyes használatára az „Intézkedési terv a
2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekbe a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendből” pontjai érvényesek.
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5. A tornaterem használat további speciális szabályai
5.1.1. Az öltözőben kerüljék a csoportosulást, kis létszámban használják azt átöltözéskor.
5.1.2. A tornateremben és öltözőiben egyszerre csak az egyik bérlőhöz tartozó személyek
tartózkodhatnak, két külön csoport, bérlő személyei egyszerre nem lehetnek jelen.
Ezért a bérléskor az alábbi időbeosztással kell számolni:
a felelős személy megérkezése, bejelentkezése, terem és kulcsok átadás-átvétele
a csoport megérkezése, átöltözés
edzés
a csoport átöltözése, távozás
terem és kulcsok átadás-átvétele, a felelős személy kijelentkezése, távozása
fertőtlenítés a következő csoport érkezése előtt
a következő csoport felelős személyének megérkezése, bejelentkezése ….
Jelen tájékoztató a készítésekor aktuális előírások alapján került összeállításra, tartalma felülírja
az előzőleg ugyanezen témában és körnek kiadott tájékoztatót. Az összeállításnál elsősorban az
„Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekbe a járványügyi készenlét
idején alkalmazandó eljárásrendből” pontjaira, előírásaira (https://www.oktatas.hu/), valamint
a Nemzeti Népegészségügyi Központ COVID-19 tájékoztató oldalára (https://www.nnk.gov.hu/)
támaszkodtunk.
Köszönjük megértő, együttműködő segítségüket!
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