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A SM Duráczky EGYMI utazó gyógypedagógiai, utazó konduktív pedagógiai
intézményegysége és audiológiája a nyári szünet és az ügyeleti rend után folytatja az
integrált gyermekek utazótanári ellátását, és a hagyományos formában megkezdi a
2021/2022-es tanévet.
A járványügyi intézkedések betartása, a fertőzés terjedése és a járvány kialakulásának
megakadályozása, a gyermekek, a pedagógusok és az intézmény valamennyi dolgozója
egészségének megóvása érdekében a nyitás napjától a következő szabályok lépnek életbe:
Az utazó gyógypedagógusok által biztosított fejlesztést és az audiológiai ellátást csak
egészséges gyermek veheti igénybe.
Ezért kifejezetten felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy ha gyermekük köhög, náthás,
nehezen lélegzik, hőemelkedése vagy láza van, esetleg hasmenés lépne fel nála, ízlelése,
szaglása csökkenne vagy megszűnne, vagy bármi más tünetet produkálna, a közösség
védelme érdekében, ne vegyen részt fejlesztésen illetve szűrésen! Ez a szülők felelőssége.










Ha pedagógusnál vagy bármely munkatársnál, illetve közvetlen hozzátartozójánál
igazolódik a fertőzés és a munkatárs, pedagógus karanténba kerül, az intézményt
azonnal értesíteni kell. A munkát felvenni csak egészségesen, orvosi igazolás
birtokában lehet.
Az utazó gyógypedagógusoknak az intézmény megfelelő felszerelést biztosít a
fertőzésveszély kiküszöbölésére. (Felszerelt tisztasági doboz)
A fejlesztések során a gyógypedagógusok szorítkozzanak csak a legszükségesebb
fejlesztő eszközök, játékok használatára. Ezek fertőtlenítéséről a használat után
gondoskodni kell.
Textil vagy plüss játékok használatát a fejlesztő órákon ajánlott mellőzni.
Az utazós ellátást igénylő intézményektől elvárás, hogy a náluk esetlegesen fellépő
fertőzésről, igazolt COVID-os személyről, a fertőzés feltehető időpontjáról a lehető
legrövidebb időn belül értesítsék a náluk feladatellátást végző gyógypedagógust
illetve az intézményt.
Amennyiben az utazó gyógypedagógus igazoltan COVID fertőzött gyermekkel,
személlyel került kapcsolatba, az egészségügyi protokollnak megfelelően kell eljárnia,
és értesíteni kell az intézményvezetőt. A munkát csak orvosi igazolás birtokában lehet
felvenni.








Az audiológiai szűrésekre érkező gyermekek egy kísérővel jöhetnek be az intézmény
területére. Az intézményben 6 éves kortól kötelező a maszk használata és a
kézfertőtlenítés.
Szűrésre és vizsgálatra egyszerre egy személy érkezhet (gyermekek esetében egy
kísérő). A vizsgálók és rendelők előtt sorban állni tilos.
Ajánlott a szűrésre, vizsgálatra érkezőket időpontra hívni, megfelelő időt biztosítva a
vizsgálatok elvégzésére.
A vizsgálatot, szűréseket végző munkatársaknak, kollégáknak ajánlott a maszk
viselése.
Az intézmény valamennyi intézményegységében, így az utazós ellátásban is, fel kell
készülni az esetleges vegyes, illetve a bevezetésre kerülő digitálisan támogatott
munkára. Ennek érdekében szükséges az első két hétben az ezzel kapcsolatos
eljárásrend rögzítése, a gyermekek, a tanulók, a pedagógusok, és – lehetőség szerint szülők felkészítése a kiválasztott platformok használatára. Ebben a munkában
számítunk a felkészült, tapasztalattal rendelkező kollégák segítségére.
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