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Intézkedések a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégiumban 

a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében 
 

 
Az alábbi összefoglaló az EMMI 2020. augusztus 17-én kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című kiadványa alapján 

készült. Az intézkedési terv teljes terjedelmében az alábbi linken érhető el.  
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2

020_2021_tanev.pdf 

 

1. Az iskola látogatása, az épületben való tartózkodás rendje 

 Az iskolát kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló és alkalmazott látogathatja. 

 Tünetek észlelése esetén, a szülő köteles gondoskodni gyermeke orvosi vizsgálatáról. 

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van.  

 Az intézménybe csak a főbejáraton keresztül lehet belépni, ahol mindenkinek használnia 

kell az érintésmentes kézfertőtlenítő készülékeket. 

 A szájat és orrot eltakaró maszk viselése mindenki számára kötelező (diákok, 

tanárok, technikai személyzet, szülők, vendégek):  

- a folyosókon  

- a mellékhelyiségekben 

- az aulában 

- a büfében 

- a tanórán a tanár kérésének megfelelően 
- a könyvtárban. 

 Maszkot mindenkinek saját magának kell biztosítania. Kérjük a mosható maszkok 

rendszeres tisztítását, vagy az eldobható maszkok cseréjét. Ajánljuk, hogy legyen a 

diákok táskájában a maszk tárolására alkalmas tárgy (doboz, tartó, zacskó). 

            Ha valaki elfelejtett maszkot hozni magával, a portán korlátozott számban térítés    

ellenében vásárolhat. 

 Az órarend kialakítása során törekszünk a teremváltások minimalizálására.  

 Szünetekben kérjük diákjainkat, a közösség tereken a 1,5 m-es távolság betartására.  

 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren (udvar, iskolán kívül) 

szervezzük meg. Az órák során törekszünk  a szoros testi kontaktust igénylő feladatok 

elkerülésére. A testnevelés órák időtartamát rövidítjük, így elkerüljük az öltözőben 

egymást váltó csoportok egyidejű tartózkodását.  

 

2. Rendezvények 

Rendezvényeinket kisebb létszámú eseményekre bontva, a résztvevők körének korlátozása 

mellett szervezzük meg az aktuális járványügyi intézkedések figyelembevételével.  

A tanév eleji szülői értekezleteken a  maszk viselését kérjük a szülőktől. 
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3. Higiéné biztosítása az épületben, takarítás, fertőtlenítés 

 Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, különös tekintettel a kézzel gyakran 

érintett felületekre: ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

informatikai és kísérleti eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók. 

 Mosdóhasználat után a kihelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő folyékony szappannal 

kezet kell mosni. 

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók az első tanítási napon tájékoztatást 

kapnak osztályfőnökeiktől. 

 A tantermekben, folyosókon rendszeres szellőztetést végzünk. 

 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. 

Az ebédlő és a büfé előtt sorban állni csak a kijelölt pontokon, távolságtartással lehet. 

 

4. A tanulók hiányzása 

 

 Amennyiben a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó tanulók 

tartós betegségükről (pl. szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 

megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) 

orvosi igazolással rendelkeznek, és ezt az igazolást bemutatják, akkor esetleges 

hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 

 Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba 

kerül a részére előírt karantén időszakára. 

 Ezen tanulók a pedagógussal egyeztetett módon vesznek részt az oktatásban és a 

számonkérésben. 

 Orvosilag igazolt allergiás betegek tüneteik mellett (köhögés/tüsszögés) is látogathatják 

az iskolát. 

 Amennyiben egy tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, a 

szülőket értesítjük, és megbeszéljük velük a gyermek iskolából való távozásának módját. 

A szülőnek kell értesíteni a tanuló háziorvosát, aki jogosult a COVID-19 fertőzés 

gyanújára vonatkozóan intézkedni. 

 A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

 Beigazolódott koronavírus-fertőzés esetén az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, 

hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. 

Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív 

Törzs dönt. 

Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen 

vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.  

 

 

Szabóné Bogár Erika 

intézményvezető 

 

Pilisvörösvár, 2020. augusztus 26. 

 


