BUDAPEST, X. KERÜLETI ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM
JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL
A Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium nevelőtestülete az EMMI által készített
INTÉZKEDÉSI TERV A 2021/2022.TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL címmel közreadott
dokumentum alapján, a következő intézkedéseket vezeti be 2021. november 15‐től az
intézmény területén:
1. Távolságtartás. Az iskola területén a dolgozók és a tanulók közötti fizikai kontaktusokat
csökkentjük. A sorállások (ebédlő, Büfé) esetén jelöljük a javasolt távolságot, ügyeletes
kollégák segítségével felszólítjuk a tanulókat a távolságtartás betartására. A
tantermekben igyekszünk a lehető legnagyobb távolságot fenntartani a
benntartózkodók között.
2. Folyamatos fertőtlenítés. Az iskola takarítását végző cég számára feladatként
megjelöljük a járvány szempontjából kiemelt fontosságú területek (kilincsek, korlátok,
mosdók, közös használatú eszközök, villanykapcsolók, klaviatúrák stb.) napi többszöri
fertőtlenítését. A napi takarítás során folyamatos fertőtlenítést írunk elő. A tanulók és
dolgozók számára a bejáratoknál fertőtlenítőt helyezünk el. A bejáratoknál elhelyezett
fertőtlenítő használata minden belépő számára kötelező. Az informatika terembe való
belépés előtt a fertőtlenítő használata szintén kötelező. A mosdókban fokozottan
ügyelünk a szappan jelenlétére.
3. Maszk (arcvédő plexi) használata. Az iskola területén a tantermek, a tanári közösségi
helyszínek és az irodák kivételével a közösségi terekben az orrot és szájat eltakaró
maszk használata kötelező. Az ebédlőben az asztaloknál való elhelyezkedés után a
maszkhasználati kötelezettség az étkezés ideje alatt ideiglenesen megszűnik. A maszk
használatát tanórákon a szaktanár előírhatja. Az intézmény saját dolgozóinak
ingyenesen maszkot biztosít. A maszkkal nem rendelkező tanulók számára a BÜFÉ‐ben
vásárlási lehetőséget biztosítunk.
4. Programok időbeni és térbeli koordinálása. Az intézmény területén szervezett
rendezvényeknél kiemelten figyelünk a létszám korlátozására (a nagy aulában max. 150
fő tartózkodhat egyszerre).
5. Kapcsolattartás, kommunikáció. A kommunikáció során igyekszünk előtérbe helyezni az
online információnyújtást. Az iskola honlapján, a KRÉTA felületen és a facebook profilon
folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat. Az iskola területén
figyelemfelhívó plakátokat, és tájékoztató ábrákat helyezünk ki. A szülői értekezleteket
csúsztatott érkeztetéssel, évfolyamonként bontva szervezzük, fenntartva az online
értekezlet lehetőségét.

6. Hiányzások kezelése. Az a tanuló, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik, vagy ahol a családban súlyos betegségben szenvedő
veszélyeztetett miatt a szülő otthon kívánja tartani a tanulót, az intézményvezetőtől
meghatározott időtartamra felmentést kérhet az iskola látogatásának a kötelezettsége
alól! A kérvényben szerepeltetni kell a távollét okát és intervallumát! Emellett kérem,
hogy a járványtüneteket produkáló tanulók hiányzását rugalmasan kezeljétek (A három
nap szülői igazolás kiterjeszthető akár 5 napra, ennél hosszabb hiányzás esetén adjanak
be kérvényt)! Emellett természetesen igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló
hatósági karanténba kerül (a részére előírt karantén időszakára). Ezen időszakban a
tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és
számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban, viszont a pedagógus online óra
tartására nem kötelezhető. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály
a nevelési‐oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint
érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. A fertőzés tényéről az
intézményvezető köteles tájékoztatni az iskolai közösségeket.
7. Étel‐ és ital fogyasztása kizárólag a közösségi tereken kívül (osztályterem, tanári, tanári
kávézó) lehetséges. A BÜFÉ előtti téren, az aulában és a folyosókon nem lehet.
8. Szellőztetés. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében
kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású
természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra,
valamint a tanári szobára és a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és
környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
9. Járványtünetek megjelenése. A járványtüneteket mutató tanulók és dolgozók
otthonmaradását kezdeményezzük. Az allergiás tanulóktól és dolgozóktól lehetőség
szerint kérjük az allergiát igazoló orvosi papírok bemutatását. A járványtünetek (láz,
izomfájdalom, száraz köhögés) egyéb gyakori tünetek: szaglás‐ és ízlelés elvesztése
légszomj, hányinger) megjelenése esetén kezdeményezzük a tüneteket mutató tanuló,
vagy dolgozó számára elkülönítést (orvosi szoba), illetve az épület elhagyását. Felhívjuk
a szülők figyelmét, hogy a járványtüneteket mutató tanulókat ne engedjék iskolába,
hiányzásuk esetén járványügyi protokoll 6. bekezdése szerint járunk el. A
járványtüneteket ideiglenesen produkáló, de az oktatásba visszatérő tanuló lehetőleg
jelentkezzen szülő, vagy orvos által kiadott egészséges igazolással.
10. Eljárás megbetegedés esetén. Az elkülönítés után értesíteni kell az iskolaegészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Tanuló esetén a
szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra,
hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát.
Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A beteg felügyeletét ellátó
személynek kesztyű és maszk használata kötelező. Amennyiben felmerül a COVID‐19
fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi
dolgozó kerüljön értesítésre. 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 beteget. A beteg az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül. 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.
11. Amennyiben az intézményben az illetékes hatóság más munkarend alkalmazását
rendeli el, a G‐Suite alkalmazás segítségével a digitális munkarend megvalósítását
biztosítani tudjuk.
12. Digitális munkarend bevezetése esetén online nevelőtestületi értekezlet keretében
döntünk az alkalmazandó szabályokról.
13. A járványügyi protokoll megszegését a házirend fegyelmezési eszközeinek megfelelően
szankcionáljuk.

A fenti rendelkezések a Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium nevelőtestülete által
elfogadott módosításig érvényesek.

