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Jelen protokoll az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága
által kiadott Intézkedési tervvel összhangban készült, az intézményi sajátosságok
figyelembevételével.
Az intézményi protokoll 2021. november 2-től módosításig vagy visszavonásig marad
érvényben, a módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok
figyelembevételével, valamint az EMMI vonatkozó új utasításait követve kerülhet sor.
Az intézményi protokollt az életbelépése előtt minden szülőhöz elektronikus úton eljuttatjuk,
az intézmény honlapján (www.szgya.hu) pedig folyamatosan elérhetővé tesszük.
Az intézmény diákjai a protokoll előírásait osztályszinten megbeszélik, az esetleges
változásokról osztályfőnök tájékoztatja a gyerekeket és a szülőket.
Az intézményi protokoll intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek.
Minden olyan kérdésben, amit jelen protokoll nem szabályoz, a Házirend rendelkezései
érvényesek.
BEVEZETÉS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága által 2021.
május 24-én módosított aktuális intézkedési terv megjelenését követően, annak tartalmához
és szerkezetéhez igazítottuk saját protokollunkat, figyelembe véve Prof. Dr. Kásler Miklós
Miniszter Úr. 2021. augusztus 24-én kelt levelét.
A járványügyi protokoll előírásainak betartása mindannyiunk közös érdeke és felelőssége.
Nagy fegyelmezettséget, türelmet és odafigyelést igényel a diákoktól, a szülőktől és az
intézmény minden dolgozójától.
1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, A TANÉVKEZDÉSRE
Az ebédlőben, valamint az intézmény minden mellékhelyiségében vírusölő hatású kézmosó
folyadék került az adagolókba.
A szülők támogatását kérjük abban, hogy gyermekük számára napi szinten lehetőség
szerint biztosítsanak kisebb kiszerelésű, vírusölő kézfertőtlenítő gélt, törlőkendőt, amit a
diák szükség esetén bármikor használni tud.
2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
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2021. szeptember 1-től órarend szerinti tanítás zajlik a csengetési rendnek megfelelő
szünetekkel.
Intézményünkben az első tanítási óra 8.00 órakor kezdődik.
Az alsós tanulók számára 7.00 és 7.30 között ügyeletet biztosítunk. Kérjük, ezt csak nagyon
indokolt esetben vegyék igénybe!
A szülők a gyermekeket érkezéskor csak a külső bejáratig kísérhetik.
A szülők, látogatók belépése az intézmény területére csak indokolt esetben történhet,
kizárólag maszkban érvényes védettségi igazolvánnyal!
7.30 után az alsó tagozatos tanulókat a tanítók és a pedagógiai asszisztens fogadja a
termeikben, a felső tagozatos és gimnazista diákokat az ügyeletes tanár a folyosón.
Amennyiben a diák igénybe veszi a napközit, tanulószobát, ügyeletet, úgy egész hétre, napra
lebontva kérjük a szülőt, hogy az osztályfőnöknek jelezze, melyik nap hánykor és kivel megy
haza a tanuló.
A porta kialakítása nem biztosítja a 1,5 méteres védőtávolság folyamatos megtartását, ezért a
tanulóktól és természetesen az intézménybe érkező pedagógusoktól is azt kérjük, hogy az
épület környezetébe érve már maszkot viseljenek. Az intézménybe történő belépés is csak
maszkban történhet.
Kérjük, hogy a szülők biztosítsanak gyermeküknek minden tanítási napon az intézményben
tartózkodás és az utazás egész időtartamára elegendő maszkot! Fontos, hogy használt
maszkot a tanulók egymásnak véletlenül se adjanak át, adjanak kölcsön a magas egészségügyi
kockázat miatt.
Lehetőség szerint a diákok szabad levegőn való mozgását naponta többször próbáljuk
biztosítani.
A 1,5 méteres védőtávolság az intézmény épületének falai között, az összességében több mint
1000 főt számláló tanuló, pedagógus és egyéb dolgozói létszám együttes bent tartózkodása és
mozgása esetén nem biztosítható, ezért a zárt közösségi terekben, a folyosókon, az orvosi
váróban, valamint a büfé és az ebédlő előtti sorban álláskor a maszk használata kötelező
az intézményben tartózkodó minden tanuló és dolgozó számára.
A tanórán, a tanteremben, amennyiben a pedagógus kéri, a tanuló köteles a maszkot
felvenni.
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A maszk használata nem kötelező az udvaron, valamint természetesen az ebédlőben sem.
A testnevelés órákat lehetőség szerint szabad téren szervezzük. A testnevelés órákon lehetőség
szerint mellőzzük a testi kontaktust igénylő feladatokat és lehetőség szerint biztosítjuk a 1,5
méteres védőtávolságot.
Tanári ügyeleti rendszerünket úgy alakítjuk át, hogy az épület minden részében figyeljék
kollégáink, hogy ne alakuljon ki tanulói csoportosulás.
Diákjainkat arra kérjük, hogy saját és társaik egészségének megóvása érdekében, lehetőleg
érkezéskor és távozáskor se csoportosuljanak.
A tantermeket szünetekben szellőztetjük, és az ablakokat, ameddig az időjárás engedi, a
tanítási órák ideje alatt is nyitva tartjuk.
A folyosókat is folyamatosan szellőztetjük.
Diákjainkat arra kérjük, hogy az óraközi szüneteket lehetőleg a kijelölt, szellőztetett
tantermükben töltsék.
Feltétlenül szükséges, hogy az iskolából való távozáshoz a „kilépő” papír minden nap a
tanulónál legyen!
Az alsós tanulókat a tanítók az iskola portájára kísérik. A szülők az iskola előtt
várakozhatnak maszkban.
Kérjük a szülőket, hogy a délutáni ügyeletet (16.00-tól 17.00 közötti időszak) csak nagyon
indokolt esetben vegyék igénybe!
A kapcsolattartás formái közül az írásban vagy telefonon történő megkeresést kérjük az
osztályfőnököktől, a pedagógusoktól és a szülőktől.
Az írásos tájékoztatókat a honlapon vagy az E-Kréta rendszerén belül juttatjuk el minden
szülőhöz.
3. EGÉSZSÉGÜGYI
KIALAKÍTÁSA

SZEMPONTBÓL

BIZTONSÁGOS

KÖRNYEZET

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges,
tünetmentes dolgozó vehet részt.
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A szülőket arra kérjük, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés áll fenn.
Az intézmény minden dolgozója szintén haladéktalanul jelezni köteles az intézmény
vezetőjének, ha esetében koronavírus fertőzés vagy annak gyanúja áll fenn.
Amennyiben a gyermek bármely okból hiányzik, a szülő köteles a hiányzás első napjának
reggelén írásban értesíteni az iskolát a hiányzás okáról.
Ha a tanuló betegség miatti hiányzás után jön az iskolába, úgy első napon köteles az orvos
igazolását bemutatni, hogy egészséges és közösségbe mehet!
Amennyiben az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalják, jelezzék a háziorvosnak:
-

köhögés (száraz, „ugató” jellegű)

-

láz

-

nehézlégzés

-

hirtelen kezdetű szagérzékelés/ízérzékelés hiánya

A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásában
az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az
egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi
helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, amely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az
iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
A személyes találkozást igénylő teendők esetében a feladatok elvégzése a fenti járványügyi
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság
kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.
A szűrővizsgálatok helyszínén az intézmény biztosítja a szappanos kézmosás és a
kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodik a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori
szellőztetésről.
Amennyiben az egészségügyi ellátás során a tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, jelen
protokoll „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges,
amely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, az orvosi szoba és az
eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.
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4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az intézmény ebédlőjében a takarítók fokozottan ügyelnek a tisztaságra és a rendszeres
fertőtlenítésre, a környezet vírusmentességének megőrzésére.
Ebédelési lehetőséget 11.15 órától 14.15 óráig biztosítunk. Az étkeztetési tájékoztatást
csatoljuk, de a hely szűkössége miatt nagyon szoros étkeztetési rendet kell kialakítanunk. A
kivitelezhetőség érdekében kérjük a szülők megértését.
Az ebédlő előtt a sorban állásnál lehetőség szerint ügyelni kell a megfelelő távolságtartásra
(1,5 méter); a maszk viselése kötelező.
Étkezés előtt és után kötelező a fertőtlenítő kézmosás vírusölő kézmosó folyadékkal az étkező
előtt lévő mosdóknál.
A diákoktól azt kérjük, hogy csak az ebéd elfogyasztásához szükséges időt töltsék az
ebédlőasztalnál.
Az étkezések ideje alatt az asztalok fertőtlenítését folyamatosan biztosítjuk.
Az intézmény területén büfé üzemel. A büfé előtt a sorban állás egyesével lehetséges, a maszk
használata kötelező. A büfét üzemeltető vállalkozó felelőssége, hogy az ételek és italok
kiadása, valamint a pénzkezelés a vonatkozó higiéniai előírások betartásával történjen.
A diákok felelőssége, hogy az otthonról hozott, vagy a büfében vásárolt ételek
elfogyasztása előtt is mossanak kezet, vagy fertőtlenítsék a kezüket.
5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetőek, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaorvost vagy az
üzemorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk
arra, hogy feltétlenül keresse fel telefonon a tanuló háziorvosát és az orvos utasításai szerint
járjon el.
Az elkülönített tanuló felügyeletét ellátó személy számára a maszkon túl gumikesztyű
használata is kötelező.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a háziorvos, illetve a kezelőorvos
jogosult erre vonatkozóan nyilatkozni.
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Amennyiben fennáll a gyanú, az orvos kötelessége a Nemzeti Népegészségügyi Központ által
kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
A tanuló az intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
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