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2020. szeptember 1-től
Az intézkedési terv a gimnázium tanulóira, dolgozóira, a szülők közösségére és az épületbe
belépő látogatókra és vendégekre vonatkozik. A felelősségteljes magatartás mindenki számára
kötelező, az alábbi pontok betartása adhat reményt a járvány visszaszorítására és az
iskolabezárás elkerülésére. A terv a tapasztalatok figyelembevételével a járványhelyzet
változása esetén felülvizsgálatra kerül.
Az iskolalátogatásra vonatkozó szabályok:


A gimnáziumot csak egészséges, tünetmentes és láztalan tanuló és dolgozó látogathatja.
Kérjük, a szülőket, hogy tüneteket mutató gyermeket ne engedjenek iskolába! ( A jellegzetes
tünetek: láz, köhögés, nehézlégzés, ízlelés és szaglás hírtelen megszűnése. Kevésbé specifikus
tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom,
fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.)



A fertőzés tényét csak orvos állapíthatja meg, ezért a tünetek jelentkezésekor azonnal a
háziorvoshoz kell fordulni.



Ha a tünetek az iskolában jelentkeznek, akkor az érintett tanulót azonnal elkülönítjük. A
tanulónak a lehető leghamarabb haza kell mennie és értesíteni kell a háziorvost.



Betegség esetén, illetve tüneteket mutató és ezért haza küldött gyermek esetén
kizárólag orvosi igazolással látogatható újra a köznevelési intézmény!



A fertőzésről, vagy a fertőzés esetleges lehetőségéről tanuló esetében az
osztályfőnököt, dolgozó esetén az igazgatót haladéktalanul értesíteni kell. Ilyen
esetben azonnal orvoshoz kell fordulni



A sikeres kontaktkutatás érdekében a KRÉTA rendszerben szükséges a hiányzások
napi adminisztrálása.



Az épületbe szülők csak rendkívül indokolt esetben jöjjenek! A kapcsolattartást telefonon, a
KRÉTÁN vagy más online csatornán keresztül kell megoldani.



Az online oktatás bevezetését csak az országos Operatív Törzs vagy az EMMI rendelheti el.



Munkavégzés vagy hivatalos ügyintézés céljából az épületbe belépőknek kötelező a maszk
viselése.
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A terembérlők kötelesek az intézkedési terv pontjait betartani! Október 1-töl a terembérleti
tevékenység szünetel, bérlők az épületet nem látogathatják.



Minden bejáratnál, a belépők számára kötelező a lázmérés. 6.30-7.00 között a portások,
7.00-8.00 a tanári ügyelet, 8.00-tól folyamatosan a portások mérik a lázat. (Október 1-től
érvényes kiegészítés)

Az iskolában tartózkodás szabályai:


Az épület előtti torlódás elkerülése érdekében 8 óráig a főbejáraton csak lányok jöhetnek be,
a fiúknak az udvar felöli bejáratokat kell használni. 8 óra után mindenki a főbejáratot
használja.



A belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés.



Mosdóhasználat után és étkezés előtt kötelező a szappanos kézmosás.



Kötelező az épületben a csoportosulások kerülése.



A büfénél és a menzán a sorban állaskor 1,5 méteres távolságot kell tartani.



Fontos a kézfogás, az ölelés és a puszi kerülése!



A biológia-kémia és a fizika előadó, a testnevelés öltöző előtt és a kis épület folyosóján a
zsúfoltság elkerülhetetlen. Ezeken a helyeken kötelező a maszk viselése!



A testnevelés órákra történő átöltözésre a testnevelő tanárok által készített beosztást kell
alkalmazni.



A testnevelés és az ének órákat, amíg az időjárás engedi, a szabadban kell tartani. Ehhez
szükséges, hogy a testnevelés felszerelésben legyen melegítő.



Étkezni csak a menzán lehet, kivétel ez alól a tízórai és az uzsonna elfogyasztása. ( Tízórai és
uzsonna az az étkezés, amelynek az elfogyasztásához nincs szükség evőeszközre és tányérra.)



A menzán ebédelők számára kötelező az ebédeltetésiési beosztás betartása!



A folyamatos fertőtlenítő takarítás miatt a tanítás végeztével semmilyen holmit sem lehet a
padokban és a fogasokon hagyni. A tornafelszerelést és a tankönyveket minden nap haza kell
vinni!



A tantermekben nem lehet szekrény, az osztálydekorációt úgy kell kialakítani, hogy a
folyamatos fertőtlenítést ne akadályozza.



Mindenkinél kell hogy legyen maszk. A maszkot a folyosókon és a közösségi terekben, az
iskola teljes területén kötelező viselni. A közösségi terek mellett a tantermekben is kötelező a
maszk viselése. Csupán az étkezés és a felszólítás utáni felelés, válaszadás idején, illetve a
testnevelés órán nem kötelező a maszkot hordani. (A teljes iskolára vonatkozó maszkviselés
kiegészítése november 2-től érvényes.)
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Az intézményi intézkedési terv a járványhelyzet fennállásáig a házirend részét képezi.
Betartása szeptember 1-től az iskola minden dolgozójának, összes tanulójának, a szülői
közösségnek és az iskolába belépő minden külső személynek kötelező!

Igazgatóság
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