A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM ELJÁRÁSRENDJE A JÁRVÁNYÜGYI
KÉSZENLÉT IDEJÉN A 2020/2021. TANÉVBEN
Készült az EMMI 2020. augusztus 17-én kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési
intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről c. rendelet alapján,
kiegészítve és módosítva a miniszteri rendelet módosításaival és az Érdi Tankerületi Központ
ajánlásaival, figyelembe véve a helyi lehetőségeket. Az eljárásrend visszavonásig érvényben van.
A tanév normál munkarendben indult el szeptember 1-jén. Ugyanakkor fel kell készülnünk arra, hogy a
tanév során bevezetésre kerülhet a tantermen kívüli, digitális munkarend, és a tanulás lehetőségét
munkarendtől függetlenül biztosítani kell a tanulóknak.
TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS
Elvégeztük az intézményben a fertőtlenítő nagytakarítást év elején, és folyamatosan végezzük a
rendszeres fertőtlenítő takarítást az NNK ajánlása szerint.




Órák alatt a takarító néni elvégzi a WC-ben és közös használatú terekben a kilincsek, WCülőkék és lehúzók, csaptelepek, kapcsolók, az aula asztalainak felületei, és a korlátok
fertőtlenítését.
Szünetekben, ahol szükséges, fertőtlenítőszeres áttörlésre kerül sor; az ügyeletes tanárok
ellenőrzik, hogy mindenhol megtörténik-e a szellőztetés.
Tanítás után folyamatos szellőztetés alatt történik meg a járófelületek, padok, asztalok, székek,
az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök:
billentyűzet, monitor, egér, egérpad, sporteszközök fertőtlenítőszeres áttörlése.

A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszközök biztosítása és azok
viselése szükséges.
AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK








Minden lehetséges fórumon, tantestületi és szülői értekezleten, az évnyitón, az első
osztályfőnöki órán, a gimnázium honlapján, valamint az KRÉTA rendszeren keresztül
tájékoztatjuk a pedagógusokat, dolgozókat, diákokat és szülőket, hogy az intézményt kizárólag
egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, tanár, dolgozó, illetve szülő látogathatja. Ennek
betartása közös érdekünk, felelősségteljes feladatunk.
Tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, ne
engedjék iskolába, azonnal értesítsék a háziorvosukat, és az NNK aktuális eljárásrendje alapján
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
Ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, a szülők
kötelesek az iskolát is értesíteni.
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.
Tájékoztatjuk a tanulókat és a szülőket szóban és írásban, (és honlapunkon keresztül minden
iskolával kapcsolatba kerülő személyt) az iskolában a szükségállapotban érvényes magatartási
és egészségügyi előírásokról:
 a testi kontaktus elkerülése
 a lehetőség szerinti biztonságos távolság megtartása,
 a személyes higiénés előírások betartása (kézmosás, kézfertőtlenítő
előírásszerű használata),
 rendszeres/folyamatos szellőztetés,
 maszk viselése a közösségi terekben.
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A tanórák közötti szünetekben az ügyeletes tanárok feladata a csoportosulások
megakadályozása az udvaron és a közösségi terekben, illetve a diákok figyelmeztetése a
védőtávolság megtartására és a kötelező maszkviselésre a közösségi terekben.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
A tantermi oktatás során, az órarendi terembeosztás kialakításakor törekszünk arra, hogy azonos
teremben maradjanak a tanulók. Csoportbontások során az egyik csoport mindig a saját
osztálytermében marad.
Új csengetési rendet vezettünk be két ebédszünettel, hogy az étkezést az előírások betartásával
tudjuk lebonyolítani.
A testnevelésórákat lehetőség szerint szabadtéren tartjuk, amikor az időjárás engedi.
A testnevelés órák, valamint az informatika teremben lévő órák előtt és után a kézfertőtlenítés
kötelező.
A délutáni (nem tanórai) külsős foglalkozásokat, edzéseket, átmenetileg felfüggesztjük.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm.
rendelet értelmében a köznevelési intézmény területére (ez az iskola udvarára is vonatkozik)
az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző
személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy
tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem
léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be
az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.
Az előző pontnak megfelelő külső személy csak az intézményvezető előzetes engedélyével, a
portással való egyeztetés után léphet be az iskola területére. Itt tartózkodásuk idején kötelesek
betartani az iskola eljárásrendjét.
Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló és/vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó
rendezvényeket (sportnap, nyílt nap, szalagavató, pályaorientációs nap) az első félévről a
második félévre ütemeztük át. Az új időpontokat a honlapon, a tanév eseménytervében közzé
tesszük.
Iskolai ünnepélyeinket az egészségügyi előírások figyelembevételével, elsősorban
osztálykeretben fogjuk lebonyolítani.
Külföldre tervezett (Erasmus+, Határtalanul nyertes pályázatok) utazásokat átütemeztük,
halasztást kértünk.
A szülői értekezleteket online formában fogják megtartani az osztályfőnökök. A fogadó órákra
regisztrálni kell, így elkerülhető a csoportosulás, és lehetőséget adunk az online
kommunikációra is.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA







Az intézmény bejáratánál és a szociális helyiségekben vírusölő hatású kézfertőtlenítőt
helyezünk el, annak helyes használatára felhívjuk a figyelmet.
Az iskola bejáratánál található vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata belépéskor, a
testnevelés és az informatika teremben lévő órák előtt és után mindenkinek kötelező.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm.
rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a
foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés
értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az
érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott
mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt
mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el
kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
Intézményünkben a mérési pontok az aulában, a két bejárati ajtó mögött találhatók.
Az iskolai védőnőnk által elkészített, a személyi higiéné alapvető szabályait tartalmazó
tájékoztató segédletet megismertetjük tanulóinkkal, és kihelyezzük az épület több pontján.
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Órák alatt a takarító néni elvégzi a WC-ben és közös használatú terekben a kilincsek, WCülőkék és lehúzók, csaptelepek, kapcsolók, az aula asztalainak felületei, és a korlátok
fertőtlenítését.
Szünetekben, ahol szükséges, fertőtlenítőszeres áttörlésre kerül sor; az ügyeletes tanárok
ellenőrzik, hogy mindenhol megtörténik-e a szellőztetés.
Tanítás után folyamatos szellőztetés alatt történik meg a járófelületek, padok, asztalok, székek,
az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök:
billentyűzet, monitor, egér, egérpad fertőtlenítőszeres áttörlése.
A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszközök biztosítása
és azok viselése szükséges.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az ebédlő takarítása, fertőtlenítése, a folyékony szappan, kézfertőtlenítő, papír kéztörlő kihelyezése a
főzőkonyhát üzemeltető Kórház és Menzaétkeztetés Szolgáltató KFT feladata.
A készenléti állapot idején az ebédlőben fokozottan kell ügyelni




az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére, szellőztetésére
az előírásszerű szappanos kézmosásra,
sorban álláskor a biztonságos távolság betartására.

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI






Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az
egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb
feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság
kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli
ütemezés, pontos időpont megadásával) igyekszünk az eltérő osztályokban tanulók közötti
találkozások számát csökkenteni.
A szűrővizsgálatok helyszínén iskolaorvosi/védőnői szobában biztosítjuk a szappanos
kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a
gyakori szellőztetésről.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK







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.
A házirendünk mulasztásra vonatkozó szabályait továbbra is kérjük betartani; még
hangsúlyosabb az osztályfőnökkel való folyamatos kapcsolattartás.
Amennyiben a tanuló vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós
betegsége miatt, és kezelőorvosa döntése értelmében védelmet igényel, erről az osztályfőnökön
keresztül értesítsék az iskolát. Ilyenkor a tanuló esetleges hiányzása igazolt hiányzás.
Igazolt a hiányzása a hatósági karanténban lévő tanulónak is.
Az igazolt hiányzás időszakában a tanuló az otthona elhagyása nélkül, egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
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TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN






Amennyiben egy diáknál, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, az
alábbiak szerint járunk el:
a. Haladéktalanul elkülönítjük az elkülönítő szobában.
b. Értesítjük a szülőt/gondviselőt, hogy jöjjön el a gyermekéért. Felhívjuk a figyelmét
arra, hogy haladéktalanul lépjenek kapcsolatba telefonon a gyermek
háziorvosával/házi gyermekorvosával, és a továbbiakban az orvos utasításai
alapján járjanak el, mivel csak a háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a
kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális
eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
A beteg diák felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező!
A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza.
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet
miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN











A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a
területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a
tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat
felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata. Amennyiben egy köznevelési
intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot,
azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi
hivatalát, valamint tankerületi intézmény esetén a tankerületet, minden egyéb köznevelési
intézmény esetén a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen az Emberi Erőforrások
Minisztériumát haladéktalanul tájékoztatni kell.
Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi
vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI
Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve
feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az
intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavíruspozitív.
A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII.
30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy
fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi 9 CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő
veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott
intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli
szünetet.
Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az
intézményben más munkarendet. Az intézményben vagy azon belül meghatározott
osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről az
Operatív Törzs dönt. Az intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről, és az előre
kidolgozott saját protokollja szerint áll át a digitális munkarendre.
Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a
normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK
és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
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
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kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem
látogathatják.
Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen
kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni
a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem
szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania
kell a gyermekétkeztetést.

KOMMUNKÁCIÓ
Iskolánk járványügyi készenlét idejére készült, módosításokkal aktualizált eljárásrendjét több fórumon
is közzé tesszük:



szóban: igazgatói és osztályfőnöki tájékoztatók során
írásban: a KRÉTÁBAN és a honlapunkon: http://nsjg.budakeszi.hu/

Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók figyelmét arra, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az
oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet követni.
Az iskolánkkal kapcsolatos tájékoztatás a KRÉTA rendszeren keresztül és honlapunkon történik.
Budakeszi, 2020. szeptember 9.
Borók Edit
intézményvezető

A SZEMÉLYI HIGIÉNIA ALAPSZABÁLYAI
A jelenlegi helyzet miatt nagyon fontos a koronavírus elleni védekezés, vigyáznunk kell magunkra és
egymásra. Különös figyelmet kell fordítanunk az alapvető személyes higiéniánkra.
1. Az iskola bejáratánál található vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata belépéskor
mindenkinek kötelező.
2. Az egyik legfontosabb védekezés a naponta többszöri szappanos kézmosás vagy alkoholos
kézfertőtlenítés, hiszen számos dologhoz hozzáérünk a napi tevékenységeink során.
3. Az étkezések előtt és után, az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően is fontos
az alapos kézmosás.
4. Kéztörlésre papírtörlőt találsz a mellékhelyiségekben.
5. Figyelj a köröm ápolására is!
6. A köhögés etikettjének betartása: fontos a papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő kerüljön azonnal a szemetes kukába! Ezt követően
nem szabad elfelejtkezni a kézmosásról, kézfertőtlenítésről. Sose tüsszents/köhögj a tenyeredbe,
inkább szorosan a könyökhajlatodba!
7. A maszk viselése tanítási órákon lehetséges, de nem kötelező, a folyosókon, aulában javasolt.
Ezzel kapcsolatban tartsuk tiszteletben egymás döntését.
8. Ahol a maszk viselése előírt, ott a szájat és orrot is fedje le!
9. A testi kontaktus, baráti kézfogás, puszi, ölelés most maradjon el! Helyette mosolyogjatok sokat
egymásra!
10. Az osztálytermeket az időjárásnak megfelelően minél többször érdemes szellőztetni, ha
lehetséges, az órák alatt is maradjon nyitva az ablak.
11. Az ebédlőben, a büféhez való sorban állás esetén és lehetőség szerint az aulában, a folyosókon
is tartsátok be a javasolt védőtávolságot!
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