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A Vasvári Tagintézmény helyi sajátosságokhoz illeszkedő megvalósulási 

terve 
 

Helyi sajátosságok 

Vasvár Járásban öt iskola és 11 óvoda van, az ezekbe járó gyermekeket részben ambulánsan, részben az 

intézményekben látjuk el.  

Az épület a járványhelyzet előírásainak is képes megfelelni:  

- minden kolléga saját helyiséggel rendelkezik;  

- minden szoba nagy méretű, és ablakos; 

- külön mellékhelyiség van a dolgozók és külön a kliensek részére; 

- az épület két bejárattal közelíthető meg, a főbejáraton kívül az udvar felől is be lehet jönni. 

Problémát jelent, hogy a váróhelyiség ablaktalan, így a gyakori szellőztetést nem lehet megoldani. 

 

A tanévkezdés előkészítésének a feladatai 

Mindkét bejárat mellé kézfertőtlenítőt helyezünk el, ehhez papír kéztörlőt is tudunk biztosítani. A 

felületfertőtlenítő és kézfertőtlenítő mennyiségét felmérjük és folyamatosan ellenőrizzük.  

A kollégák tájékoztatását folyamatosan végezzük.  

A szülők részére tájékoztató plakátokat és feliratokat helyezünk el. 

 

Az intézményben tartózkodás általános feltételei 

Az általános szabályokon túl helyi feltételként megtiltjuk, hogy szülő a váróhelyiségben tartózkodjon, 

mivel nem szellőztethető, és a 1,5 méter távolság tartása is problémás. Felszólítjuk a szülőket a pontos 

érkezésre. Várakozni csak az épület előtt lehet, belépni csak az általános járványügyi szabályok 

betartásával lehet. Az ellátásra érkező gyermekkel csak egy kísérő jöhet. A vizsgálatokon és terápiákon 

csak akkor lehet jelen a kísérő, ha tartható a másfél méteres távolság. 

 

Munkavégzés az épületben 

A tagintézményi értekezletek megtartására a mozgásfejlesztő szoba alkalmas, amiben méreténél fogva 

tartható a szociális távolság, és gyorsan átszellőztethető. Értekezletet csak indokolt esetben tartunk, 

egyéb esetekben a világháló segítségével fogunk kommunikálni. 

 

Munkavégzés az óvodákban és az iskolákban 

Az általános szabályokon túl nem szükséges helyi feltételeket szabnunk. 

 

Felkészülés a tantermen kívüli digitális oktatás újbóli bevezetésére 

A kollégák eszközparkját a pályázati IKT eszközökből tervezzük bővíteni és frissíteni. Helyi protokollt 

készítünk a digitális ellátáshoz. Egyéb esetekben az általános szabályokat tartjuk irányadónak. 

 

Vasvár, 2020. szeptember 1. 
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