Átmeneti szabályok a járványügyi készenlét idejére a Balmazújvárosi
Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai, tanulói és szülei részére
(Házirend mellékletét képezi) – Frissítve: 2020. október 1.
A 2020/2021-es tanév előkészítése elindult. Kérem, hogy a biztonságos működés érdekében az
alábbi - járványt megelőző - intézkedéseket tartsák és tartassák be.
1. A művészeti iskolai foglalkozásokon (egyéni, csoportos órák) egészséges, tüneteket nem
mutató tanuló vehet részt.
2. Az intézménybe lépéskor mindenki számára kötelező a testhőmérséklet-mérés. Csak az léphet be az intézménybe, akinek a testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 fokot.
Az intézmény folyosóin és közösségi terein a maszk használata mindenki számára kötelező!
3. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata kötelező. A tanulók esetében javasolt a szappanos kézmosás a főtárgyórák megkezdése előtt.
4. A csoportos órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A távolságtartás szabályait betartva szükséges kialakítani a tanulók ülésrendjét. Az órák között szellőztetést valamint a több tanuló által használt eszközök, hangszerek fertőtlenítést a pedagógusok és intézményi dolgozók végzik el. A zenekari és kamarazenei foglalkozásokon a lehető
legnagyobb távolságtartással kell a tanulókat leültetni. Amennyiben ez nem lehetséges, csökkenteni kell az összpróbák számát. Az együttes vezetőjének döntése alapján szólam, vagy részpróbákkal lehet teljesíteni a nagyobb létszámú együttesek próbáit.
5. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket az intézmény bejáratánál lévő előtérig valamint az
első emeleti előtérig kísérjék és várják őket.
6. A munkatervben megjelenő programokat (növendékhangversenyek, versenyek, stb.) egyedileg bíráljuk el. A szervezéséről és a megvalósításról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk iskolánk honlapján: www.bami.edu.hu
7. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A
szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van
a bami@balmazujvaros.hu email címen.
8. Igazolt hiányzásnak tekintjük, ha a tanuló hatósági karanténba kerül. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
Jelen intézkedési terv, módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. A módosításról az
iskola honlapján és a Krétán keresztül tájékoztatjuk a szülőket és tanulókat. A fenti szabályok
az intézmény minden használójára egyaránt kötelező érvényűek, betartásuk közös érdekünk.
Köszönöm mindenki együttműködését:
Balmazújváros, 2020. október 1.
Nagy Sándor
intézményvezető

