
Járványügyi protokoll 

Tisztelt Szülők és Diákok! 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a gimnázium járványügyi intézkedéseit.   

Kérjük, hogy a híradásokban elhangzott információkkal együtt ezeket is szíveskedjen(t)ek 

betartani! Az előírások mindenki érdekében születtek, ezért kérjük, hogy vegyé(te)k 

komolyan azokat.  

Kérjük, hogy a tüneteket mutató diákokat ne engedjék iskolába (láz, köhögés, egyéb légúti 

tünetek, hasmenés). Mivel ezek a tünetek más betegségre is jellemzők, egyeztessenek a 

gyermek háziorvosával. 

Ha tanuló kezelőorvosa által igazolt tartós betegségben szenved ( és erről az osztályfőnököt 

tájékoztatják), akkor ő  otthon maradhat és digitálisan is kaphat tananyagot, de  

követelményeket neki is teljesíteni kell. 

A honlapon és az osztályfőnökökön keresztül folyamatosan frissítjük az információkat, a 

KRÉTÁn keresztül küldünk tájékoztatókat. Amennyiben át kell állni a teljes vagy részleges 

digitális oktatásra, annak rendjét időben közöljük. 

Kérjük, hogy ezeket mindenki kövess nyomon valamennyiünk egészsége érdekében.  

Minden tanulónál legyen maszk, kézfertőtlenítő, papír zsebkendő és egy kisebb 

nylontasak, amibe gyűjti a saját zsebkendőit, maszkját és a nap végén a kijáratnál 

elhelyezett nagyméretű zsákba helyezi.! 

 

 

A protokoll alapja: az OH intézkedési terve (2020.08.24) és annak kiegészítése (09.07.), 

valamint a tankerületi eljárásrend (09.02.) 

 

 



távolságtartás takarítás, fertőtlenítés elkülönítés/iskola egészségügy 
 

iskola előtti csoportosulás megelőzése: 
 
7.00-től a két bejáratnál tanári ügylet 

lábtörlő hipózva lesz, ezért belépéskor kötelező rálépni, 
olyan cipőt viseljenek a diákok, amit nem tesz tönkre a 
hipo, 

bármilyen koronavírus-gyanú, tünet esetén ne engedjék 
a diákot a szülők iskolába  
 
tünetes munkatársak is maradjanak otthon és 
egyeztessenek  a háziorvossal 

be-és kiléptetés: az első és utolsó  óra helyszíne 
szerint 
 A épület főbejárat 
B épület hátsó bejárat 

kézfertőtlenítés, maszk, hőmérőzés 

belső  közösségi terek (folyosó, könyvtár, titkárság, 
irodák, védőnői szoba, stb): a diákok mozognak  a 
csoportbontások miatt, ezért ezeken  a helyszíneken 
a maszk kötelező, tanári ügyeletesi rend 
megerősítve, folyosónként egy fő egy hétig, 
folyamatos ellenőrzés 

órák alatt takarítás, mosdók különösen, kilincsek, stb 
 
17 fertőtlenítő „állomás” a folyosókon elhelyezve, 
mindenki használja folyamatosan,  folyamatos ellenőrzés, 
figyelmeztetés 

bármilyen tünet esetén azonnal  a  klubszobába vinni 
tanulót,  (hőmérő a  portán lesz),   szülőt az 
osztályfőnök értesíti, az iskolaorvost a titkárnő, 
felügyelet biztosítása  (lyukas órás pedagógus ) 
a szülő  a gyermek háziorvosával egyeztet a további 
teendőkről 

tantermek:  a csoportbontások miatt általában 
megoldható  távolságtartás, maszkviselés nem 
kötelező, de természetesen lehetséges 

tantermekben hetes szellőztet, tanár is ott van a saját 
termében,  saját hulladékgyűjtése és a kijáratnál kidobása 
tanítás után 
tanítási nap végén fertőtlenítés 

pozitív esetet a diák háziorvosa jelenti és utána jön az 
ÁNTSZ intézkedni 
 

ebédlő: kevés étkező, megoldható 
 
büfé: lehet a büféssel reggel vagy előző nap is 
egyeztetni, hogy melyik szünetre , mit kér a tanuló, 
ezzel a sorbanállás csökkenthető 

 a külső személyek belépése nem engedélyezett, 
bérbeadás szünetel 
szülők előzetes telefonos egyeztetés után léphetnek be, 
egyébként elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés, 
szülői értekezletek, fogadó órák szünetelnek 

Bármilyen betegség miatti  hiányzás  után csak orvosi 
igazolással jöhet diák és munkatárs is. 
Hatósági karatén után hatósági igazolás szükséges. 
Hiányzók számát  az első óra után  csoportonként  az 
iskolatitkárnak a szaktanárok  adják le, az osztályfőnö-
kök próbálják meg nyomon követni a hiányzások okát. 

TESTNEVELÉS: szabadban, ha más nincs, séta,  
teremben max. egy csoport, egyszerre három 
csoportnak van órája, felváltva legyenek kint 
Öltöző:  betartjuk a kicsengetési rendet, hogy odaér-
jenek, két osztály ne menjen be egyszerre és kijöve-
telnél is 5 perc elcsúsztatás lesz 

sporteszközök fertőtlenítése rendszeresen a kötelező iskolai  szűrővizsgálatokat  folyamatosan 
végzi az iskolaorvos és védőnő a vezetéssel előre 
egyeztetett rendben és a korábbinál kisebb létszámú 
csoportokban ,  a maszk viselése itt is kötelező 

iskolai rendezvények: a dolgozókon és diákokon 
kívül senki sem léphet az intézmény területére 
évnyitó  a kiküldött rend szerint 
elsős  avató későbbi időpontban 
szalagavató két turnusban, szülők nélkül 
kirándulások törölve 
szülői értekezlet csak 9. évfolyamnak osztályonként 

mosdókban folyékony szappan, papírtörlő  
maszk, papírzsebkendőt, kézfertőtlenítőt és egy 
nylonzacskót mindenki tartson magánál 
osztályfőnöki órán erről  tájékoztató volt,  tüsszentési és 
köhögési szabályok, kézfertőtlenítés menete kihelyezve, 
stb 

tartósan beteg diák kérhet „felmentést” az iskola 
látogatása alól, ezt a szülő egyezteti az osztályfőnökkel 
orvosi igazolással 
 
az allergiás diákok kimehetnek óráról tüsszenteni 



 


