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A járványügyi eljárásrend szabályainak legteljesebb mértékben meg kíván felelni az intézmény  

közössége, ezért az iskolát használó személyek biztonsága érdekében kérik és megköszönik 

mindenkinek az aktuális szabályok önkéntes követését! 

 

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM JÁRVÁNYÜGYI 

ELJÁRÁSRENDJE A 2020/21-ES TANÉVRE 

 

Az intézmény közösségeire vonatkozó szabályozás 

 

Készült az EMMI „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 

alapján. 

1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló 

látogathatja. Ha az iskolában tartózkodó tanulónál koronavírus-gyanú merül fel, akkor 

azt a problémát észlelő tanár haladéktalanul jelzi az iskolavezetésnek. Kollégista tanuló 

esetén az intézmény a kollégiumot is haladéktalanul értesíti a fennálló gyanúról. 

 

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

fertőzés van. A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

 

3. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt 

hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a 

tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

 

4. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban, de teljesítenie 

kell az iskola pedagógia programjában megfogalmazott követelményeket. 

 

 

5. Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével 

járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) rendezvény 

megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: 

 az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

 az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

 zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 
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 a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása.  

 Osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás belföldi úti céllal ugyan 

megvalósítható, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulások nem 

javasoltak.  

 

6.  Az iskolaorvosi és védőnői szűrővizsgálatokra, védőoltásokra a tanulókat úgy kell 

beosztani (időbeli ütemezéssel, pontos időpont megadásával), hogy az eltérő 

osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni lehessen. 

 

 

7. Közösségi tereken (az osztálytermen kívül) az ott tartózkodás idején iskolánkban 

kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Maszkról mindenkinek saját magának 

kell gondoskodnia. 

 

8. Javasoljuk, hogy megfázás esetén tanórán is használjanak maszkot a megfázás tüneteit 

mutató tanulók. 

 

9. Az iskolába érkezéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata. Tanóra közben csak a saját 

kézfertőtlenítő használatára van lehetőség. 

 

10. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.  

 

11. Be kell tartani az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendőt kell használni 

köhögéskor, tüsszentéskor. A kezet alaposan meg kell mosni, esetleg fertőtleníteni.  

 

12.  Fokozottan figyelni kell az iskola tisztaságára! 

 

13. A padokban semmi sem tárolható, minden diák az adott napi felszerelését hozza csak 

aktuálisan magával. A járványügyi helyzetre való tekintettel a szekrények használatát 

ideiglenesen felfüggesztjük. A fogasokra csak a napi felsőruházat (például kabát) 

helyezhető. 

 

14. Az ételmaradékot, a szemetet – különösképpen a szennyezett papírzsebkendőt – a 

szeméttárolókban kell elhelyezni. A tanóra közben keletkezett szemetet (pl. 

papírzsebkendő) mindenki köteles saját zacskóban vagy a táskájában gyűjteni, majd óra 

végén van lehetőség a szemetesbe kidobni. 

 

15. A mosdókat, WC-ket rendeltetésszerűen kell használni. A WC-kagylókba csak vízben 

oldódó papírt szabad beledobni, az egyéb dolgokat (pl. papírzsebkendő, papír kéztörlő, 

egészségügyi betét…) a szemetesben kell elhelyezni. 

 

16.  Csak saját taneszköz (pl. tankönyv, atlasz, számológép, vonalzó, művészeti oktatási 

segédeszköz…) használható, azokat nem szabad egymás között cserélgetni. 
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17.  A hetes/csoportfelelős feladatköre kibővül a terem rendjének tisztasági ellenőrzésével, 

a nap folyamán, különösen az utolsó óra végével.  

 

18.  Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre. Kérjük a tantermekben kifüggesztett szellőztetési rend 

betartását. 

 

19.  Amit lehet, online felületen (KRÉTA, e-mail) vagy telefonon kell elintézni. 

 

20. Lehetőleg a tanulók intézzék saját ügyeiket, a szülők csak akkor jöjjenek be az épületbe, 

ha az feltétlenül szükséges. A titkárságon történő ügyintézésre 13:45 óra után, a 

közösségi terek használatára vonatkozó előírásokat betartva (maszkot viselve és a 

csoportos megjelenést kerülve) kerüljön sor. 

 

21. A titkárság előtti folyosón ügyintézéskor csak egy fő tartózkodjon! 

 

22. A digitális eszközök (laptopok) átvételénél a stúdió előtt csak egy fő tartózkodjon! 

 

23. Több laptop elvitelénél a segítők a folyosón az ajtó előtt várakozzanak! 

 

24. A Székesfehérvári Intézményi Központ a menza díjának fizetésénél áttér az e-

számlázásra. A járványügyi helyzetre való tekintettel hangsúlyozottan kérik az 

átutalással való fizetési mód előnyben részesítését. 

 

25.  A büfében és a menzán a sorban állás közben figyelni kell a védőtávolság betartására.  

 

26.  Javasoljuk, hogy a tanulók otthonról hozzák magukkal a napközben elfogyasztandó 

élelmüket, hogy elkerülhessük a büfé előtti tumultust, illetve a külsős ételrendelést. 

 

 

 

Székesfehérvár 2020. augusztus 28. 

 


