
Huszár Gál Gimnázium, Altalános Iskola, Alapfokú Művészeti iskola és ovoda
járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendje

A nemzeti köznevelésről szóió 2011' évi CXC' törvény 69' $ (1) bekezdésének d) pontjában
kapott
felhatalmazás alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közneveiésért Felelős
Allamtitkársága által a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 28312020. (V1. 17.)Korm.
Iende1etle tekintettel kiadott, a köznevelési intézményekben a j arványügyi készenlét idején
alkalrnazandó eljárásrendrőJ szóló IntéZkedési terv végrehajtására _ figyelembe véve az az
EMMI VIIV2769_112022 szánu' 2022. 1anuát 14_én ke]t miniszteri levelének ajánlásait is -
az alábbi Eljárásrendet ado]'n ki:

1. Által!ínos Védő. óvó előírások
1.1. Az intézményt csak aZ látogathatja, akinél kolonavírus íefiőzést nem igazoltak, nincs
olyan
légúti fefiőZő betegségre utaló tünete (pl' láz, köhögés, torokfájás, akut Iégzési nehézség,
stb.)' amely miatt mások egészségét vesZélyeztetné, és közösségben nem tafióZkodhatna.
1.2. Az a személy, aki hatósági házi karanténban van, nem léphet be az iskolába.
1.3. AZ a személy, akit beoltottak kolonavírus ellen, és egy vele közös háztafiásbarl éIő
személynéI koronavírus fer1őzést mutattak ki, tiinetmentes állapotban léphet be az iskolába.
1.4. Az a személy, aki nincs beoltva koronavírus ellen, és egy vele közös báúaftásban éIő
személynél koronavírus fefiőZéSt mutattak ki, a íer1őzött személy pozitíV tesáeIedményét
követő 5 napig nem léphet be az iskolába'
1.5. Amennyiben egy tanulónál koronavírus fefiőzést igazolnak' 7 napig hatósági házi
karanténban kell tartózkodnia' A fertózött tanuló akkor léphet be újra az iskolába, ha n-rár

legalább 3 napja tünetmenteS'
1.ó. Abban az osáályban, ahol koronavírus fertőzést igazoltak egy tanulónál, a nem oltott
osÍálytársak az utolsó kontakrnaptól Számított 5 napig nem iéphetnek be az iskolába. Az
oltott tanu]ók számára folytatódik ajelenléti munkarend szerint oktatás.
1.7 ' Az osztáIyfőnök rendszeresen tájékoztatja a tanulókat az iskolában aktuálisan éNényes

j árványtigyi elj árástendről.
1'8. A takarító alkalmazottak minden tanítási napon feÍőtlenítő takarítást végeznek a
tantennekben, irodákban és egyéb helyiségekben.

2' Megérkezés aZ iskolába
2,1 . Az épületbe történő belépéskor mindenki számára kötelező a kéZfertőtlenítő használata'
2'2 Az egészségvédelmi intézkedések betartáSát a pedagógusok ellenórzik'
2,3 ' Az épület közös helyiségeiben, a tanári szobákban, az ügy.viteli helyiségekben minden
iskolában tar1ózkodó szeméiynek - alsós és felsős tanulók, gimnazisták, pedagógus és
nem pedagógus alka]maz ottak, szülők, vendégek, hivatalos ügyet intéző személyek '
kötelező aZ orrot és SZájat eltakaró maszk vise]ése.
2'4. A maszk viselése az étkezés kivételével _aZ iskola épületében kötelező.
2'5. Az iskola udvarain nem kötelező maszkot Viselni' sem testneveléS órákon, sem
szabadidős foglalkozásokon.
2'ó. Tilos tanulóinknak és alkalmazottjainlnak a szokásos üdvözlési fomák egy része:
kézfogás, ölelés, puszi, testi érintkezés.



2.7. SzüIők nem léphetnek be az iskola épületébe, csak a bejáratig kísérhetik a gyerekeket.

Kivéte1:
- AZ iskola által megadott ügyintézési okokból és időpontokban (pl. étkezési díjak
beltzetése, igazolások átvétele, stb.)

3. Tanórák. tanórák közti szünetek
3 ' 1. A pedagógusok a tanórák idején gondoskodnak a tanterem lelretőség szerinti folyamatos
szellőztetésérő1' továbbá anól, hogy a kis létszámú tanulócsopor1ok lehetőleg lazán,
egymástó1 távolabb ülve helyezkedjenek el a tantelemben'
3.2. A tantemlek köZötti köZlekedés során a tanulók törekedjenek a csopor1osulás
elkerii1ésére.
3 '3. A mellékhelyiségekben is kerülni kell a csopofiosulást, ott is sziikséges az egészségügyi
előírások _ maszk viselése, távolságtartás - betartása.
3.4. Mosdó használata után, a tantelembe töfténő viSszatérés előtt kézfetőtlenítő használata
köteleZő'
3.5. Az egészségvéde]mi intézkedések betartását a tantelmekben aZ adott
osztály/tanulócsoport szaktanára e1lenőrzi.
3.6. A közösségi terekben a takarító szeméJyzet gondoskodik a rendszeres szellőztetéSIől'

4. Tomaterem, infomatika teren, technika telem, laborok használata
4.1 . A következő órára készülő tanulói csopotoklak meg keli vámiuk, amíg az előző csoport
teljes létsziímmal elhagyja a telmet, és csak akkor léphetnek be a terembe.

5. ÖltöZők hasmálata
5' 1' Az öltözőkben egy idopontban csak egy osztály/tanulócsoport tanulói tartózkodhatnak.
5 '2. Az egészségvédelmi intézkeclések betafiását az öltöZőkben az ott tartózkodó
osztály/tanu1ócsopofi testnevelő tanára ellenőrzi.

o. Étkez.;s
6.1. Az á1talános iskolában cSúSztatott idősávokban, minél kisebb egyidejű létszámmal
töfiénik az ebédeltetés.
6.2. A girr-rnázium tanulói az órarendben megl-tatározott idősávban ebédelhetnek.
6.3. Az étkezőben két tanulócsopot1 cseréje között a konyhai alkalmazottak fertőtlenítik aZ

asztalokat.

7' Betegség, rosszu1lét
7' 1. Intézrr-rényiinkben az egészségügyi szolgálatot heti egy alkalommal iskolaorvos és
védőnő biáosítja.
7.2. Amennyiben egy tanulónál, pedagógus vagy nem pedagógus alkalmazottnál
vírusfeftőzésre
utaló tünetek észlelhetők, haladéktalanul e] kel1 őt különíteni az erre kijelölt helyiségben.
7.3. A szülőkkel tcirténő kommunikációban az osáályfőnök segíti az egészségügyi
szolgálatot'

8' Távozás az iskolából
8.1. A tanítás befejezésekor a tanulóklak minél hamarabb el kell hagyni az iskola épületét.



8.2' Az épiiletből való távozáskor a tanulóknak kötelező a kézfertőtienítő használata.

9. Távollét, hiányzás igazolása
9' 1' Ha a tanuló az adott napon nem jön iskolába, a szülő 12 óráig étesíti aZ osztályfőnököt
az elektronikus napló üzenő fe]ületén.
9'2. Betegség miatti hiányzás után a tanuló csak orvosi igazolással j öhet iskolába. Az
igazolásnak tat1aimaznia kell azt, hogy a tanuló közösségbe mehet.
9'3. Nem egészségügyi okból töfiénő hiányzás szülői igazolására az eddigi szabályozás
érvényes'
9.4. Az orvosi vagy sziilői igazolást a tanuló a hiányzás utáni első napon, amikor iskolába
jön' átadja aZ osztályfőncikének.
9.5. A vírusfefiőzés szempontjábóI veszéIyeztetett csopofiba taltozó tanuló tatós hiányzását
a szülő kérésére az intézmény vezetője egyéni elbírálás alapján, határozott időtar1amra
engedélyezheti, a csatolt orvosi szakvéleményt, valamint ajáwányügyi helyzet alakulását
mérlegelve. EZen okból töfiénő hiányzás nem számít bele az intézmény Házirendjében
biZtosított 10 szüIői igazolásba.
9'6' Igazolt hiányzás továbbá az az időszak, amit a tanuló szükség esetén hatósági háZi
karanténban tölt.

10' Ügyelet
10' 1 . A reggeli és délutáni ügyeleti tartózkodás ideje alatt a maszk viseiése kötelező a

tanulók és a felügyeló tanárok számára is.

1 1' Higiénés szabályok oktatása
1 1.1. Az osáályÍtínökök tanév elején hangsú]yosan, tanév közben szükség szerint ismer1etik,
és a tanulókkal közösen éfielmezik a megelőző intézkedések távolságtartás,
kézmosáslkézfertőtlenítés, köhögési-tüSsZentéSi etikett, fefiőtlenítés, maszkvise1és _
je1entőségét.

Debrecen, 2022. január 20.
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