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JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE 

 

A koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése érdekében a következő 

eljárásrend lép életbe gimnáziumunkban 2020. szeptember 1-jétől. 

Az EMMI által kiadott intézkedési terv javaslatait követve, az alábbiakban foglaltuk össze a 

szükséges intézkedéseket. 

Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a 

járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A 

módosításról a szülők értesítést kapnak. 

• Az iskola helyiségeinek és használati eszközeinek teljes körű fertőtlenítése megtörtént 

• Az intézménybe csak egészséges diák és dolgozó léphet be.  

• Az intézménybe csak szájat és orrot eltakaró maszkban, kézfertőtlenítés után lehet 

belépni. 

• A tanulók az első tanítási napon tájékoztatást kapnak az iskolában érvényben levő 

egészségvédelmi intézkedésekről és szabályokról (kisfilm és szóbeli tájékoztatás 

formájában). 

• Az iskola dolgozói megismerték az EMMI által kiadott eljárásrendet, illetve az iskola 

saját eljárásrendjét. 

• A mosdókban infografikák tájékoztatják tanulóinkat a helyes kézmosás lépéseiről, 

illetve papír kéztörlők vannak kihelyezve és folyamatosan pótolva.  

• Az intézmény minden mosdójában fertőtlenítő hatású folyékony szappan került 

kihelyezésre (folyamatos töltése biztosított). 

• Az intézmény közösségi tereiben (aula, büfé, porta, ebédlő) szenzoros kézfertőtlenítő 

automaták kerültek kihelyezésre, alkoholos kézfertőtlenítővel feltöltve (folyamatos 

töltése biztosított). 

• Az osztálytermekben a folyamatos szellőztetést, a berendezési tárgyak és eszközök 

folyamatos fertőtlenítését biztosítjuk. 
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• Elkülönítő szoba került kialakításra. 

 

• Kérjük a diákokat, hogy rendelkezzenek tisztasági csomaggal (kézfertőtlenítő, papír 

zsebkendő, szájat és orrot eltakaró maszk). 

• Pedagógiai munkánk részévé tesszük tanulóink vírushelyzetre való felkészítését és a 

felelős magatartásra nevelést. 

• Az intézménybe csak tanulók és dolgozók léphetnek be.  

• Szülők csak nagyon szükséges esetben, szájat és orrot takaró maszkban, kézfertőtlenítés 

után lehetséges.  

• Szünetekben a tantermek nyitva lesznek, hogy a tanulók csoportosulása elkerülhető 

legyen. 

• Az iskola diákjait három nagy csoportra osztottuk és eszerint használhatják iskolánk 

három udvarát.  

• A közösségi terekben ügyelünk arra, hogy a maszk használata mellett a csoportosulás 

is elkerülhető legyen. 

• Tanórákon a maszk viselése nem kötelező. 

• A testnevelés órák sávba helyezésével igyekszünk biztosítani a zsúfoltság elkerülését. 

• A tantermekből a felesleges, oktatáshoz nem szükséges dolgok eltávolításra kerültek a 

takarítás, fertőtlenítés megkönnyítésének érdekében. 

 

• A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 

• A betegség tüneteit mutató személyt haladéktalanul elkülönítjük és az iskolai védőnő 

értesíti az iskolaorvost és a szülőket. 

 

 

Miskolc, 2020. szeptember 1.  


