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FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

A mindenre kiterjedő, fertőtlenítő nagytakarítás az intézményben megtörtént. A tanévkezdést
követően időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni a
Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását figyelembe véve.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma valamint az Operatív Törzs döntése alapján egyik
napról a másikra, valamint bármelyik intézmény vonatkozásában megtörténhet az oktatási
formák közötti váltás. A gördülékeny, gyors és zökkenőmentes áttérés előkészítése miatt
minden kollégától elvárjuk, hogy tanévkezdéskor alakítsa ki a Google Workspace
rendszerben, vagy a Kréta DKT-ben minden csoportjában a virtuális osztálytermeket és a
jelenléti oktatás alatt is használja folyamatosan, biztosítva a hiányzó (beteg, vagy karanténban
tartózkodó) diákok együttműködését.
A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése
és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem
igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók
a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból
nem látogathatják.

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

● A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.

● Amennyiben a szülők a gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az
iskolát értesíteni (az osztályfőnökön keresztül), ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

● Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az
intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

● Az intézménybe való belépéskor, illetve az intézmény közösségi tereiben (aulák,
folyosók, mosdók) az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező!
Tanórákon lehetőség szerint biztosítsuk a távolságtartást, illetve a maszkhasználat
ajánlott.

● Az intézménybe csak azok léphetnek be, akik rendelkeznek a COVID-19
védettséget igazoló okirattal, EU-s igazolvánnyal vagy plasztikkártyával vagy
mobil applikációval és abból annak érvényessége megállapítható. Belépéskor ezt a
portás köteles ellenőrizni. (A rendelkezés nem vonatkozik a köznevelési intézményhez
tartozó gyermekre, az ott oktató- és nevelőmunkát végző alkalmazottra, elháríthatatlan



eseménnyel összefüggő tevékenységet folytató személyre.) Oltatlan személyek a
bejárati ajtók és az elektromos zárral rendelkező ajtók közötti területen várakozhatnak.

● Az osztálytermekben osztálycsere esetén a padok felületét szórófejes
fertőtlenítőszer és törlő biztosítása mellett kezelni kell. Az ehhez szükséges eszközök
a tantermekben folyamatosan rendelkezésre állnak.

● A szülői értekezleteket az aktuális helyzetnek megfelelően online, vagy hibrid
formában tartjuk meg. A szükséges információk e-mailben, illetve a Köznevelési
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) küldött üzenetekkel
juttathatók el a szülőkhöz.

● Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi helyszínen való
megvalósítása javasolt (kivételt képeznek a külföldet érintő pályázati projektek)

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

● Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak
használatára belépéskor felhívjuk a figyelmet.

● Elvárt az iskolaközösség minden tagja felé a napközbeni többszöri, rendszeres
kézfertőtlenítés! Ehhez az intézményben a mosdókban és a bejáratoknál, büfénél
fertőtlenítő pontokat alakítottunk ki.

● A mellékhelyiségekben a szappanos folyóvízzel történő kézmosás biztosított,
textiltörölközők használata kerülendő, helyette kézszárítók állnak rendelkezésre.

● A napi többszöri fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra,
hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-,
ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök
(billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)
valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére
kerüljenek. Ezt a délelőtti műszakban (6:00-14:00) 2 takarító, délután (13:00-21:00) 3
takarító (19 óra után a portás segítségével) végzi.

● Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású
természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra,
valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező
forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

● Az iskolában használt sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

ÉTKEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

● Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a diákok alapos
szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

● Az iskolai büfében kiszolgáló személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos
kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott
hangsúlyt kell fektetni. A büfé üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók
egészségi  állapotát  fokozottan  monitorozza  és betegség gyanúja esetén intézkedjen.



● A büfé előtti sorban álláskor a távolságtartást padlómatricák segítik, a pult mellett
kézfertőtlenítő található. Javasolt a készpénzmentes vásárlás (bankkártya használata).

AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

● Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a
szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

● A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő) biztosítani kell a szappanos
kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres
takarításról és a gyakori szellőztetésről.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

● A tanulói hiányzások igazolásának kezelését orvosi igazolás, hatósági karantén,
kikérő, gondviselői (3 nap) igazolás esetén az eÜgyintézésben beküldött kérelmek
alapján az osztályfőnökök végzik. (TMGI)

● Egyéb esetben az intézményvezető igazolhat távollétet különös indokkal (pl.
járványhelyzetből adódó különös indok, krónikus betegség, stb.), de csak határozott
időre. Ebben az esetben is eÜgyintézésben kell a határozott időintervallumot
megjelölve a kérelmet igazoló dokumentumokkal alátámasztva benyújtani. (IEDM). A
kérelemnek úgy kell beérkeznie, hogy legyen elegendő idő az elbírálásra.

● Krónikus beteg diákok orvosi javaslatra igazoltan távol maradhatnak az iskolából.
Segítésük, támogatásuk (felhasználva a virtuális osztálytermeket) szaktanári feladat.

3. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

● Ha a tanulónál már otthon jelentkeznek a tünetek, a fertőzést mutató személy iskolai
közösségbe nem jöhet. Ebben az esetben a háziorvosát keresse föl, és a vizsgálat
kimenetelétől függetlenül értesítse az iskolát az osztályfőnökön keresztül. (Kiskorú
esetében a szülő kötelessége ezt megtenni.)

● Ha az iskolában jelentkeznek a tünetek haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal
értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a
további teendőkről. A szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a
figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján
járjanak el.

● A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata
kötelező.

● A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül.

● Tüneteket mutató dolgozót szintén azonnal el kell különíteni, mentőt kell hívni,
illetve értesíteni kell a háziorvosát.

● Fenti rendkívüli eseményekről a fenntartót haladéktalanul értesíteni kell.



KOMMUNIKÁCIÓ

Az iskolavezetés az intézmény járványügyi protokollját a dolgozói közösségével
megismerteti.
A tanulókra vonatkozó elvárásokat az iskolavezetőségen túl a tanév első óráin az
osztályfőnökök, és szaktanárok egyaránt erősítsék!
A protokoll nyilvános, elektronikusan kiküldésre kerül a tanulóknak, szülőknek és
dolgozóknak, továbbá az iskola honlapján is olvasható.
A helyzet változásakor, illetve a tapasztalatok beépítése miatt a változtatás jogát fenntartjuk.

Hatályos: 2021. december 1-től.

Az alapelveket véleményezte és elfogadta a Debreceni Ady Endre Gimnázium
nevelőtestülete 2021. augusztus 31-én.

Debrecen, 2021. november 30.

Dobránszky Sándor
intézményvezető


