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COVID-19 Járványügyi Protokoll
a járványveszély idejére
Városmajori Gimnázium
2020. szeptember 1-től

A Városmajori Gimnázium mindent elkövet diákjainak, pedagógusainak, dolgozóinak védelme
érdekében. Úgy véljük, hogy a koronavírus elleni védekezés csak a közösség együttes fellépése
esetén lehet sikeres, ezért a közösség minden tagja felelősséggel tartozik a többiekért is.
A fertőzésveszély csökkentése érdekében a következő intézményi intézkedési tervet alkottuk
meg.

Belépés az iskolába
Az iskolába csak egészséges diák, pedagógus és dolgozó léphet be. Betegség esetén, még a
legenyhébb tünetek (pl.
•

köhögés,

•

tüsszögés,

•

nátha,

•

hőemelkedés,

•

ízlelés/szaglás elvesztése,

•

fáradékonyság,

•

általános gyengeség, stb.

esetében is otthon kell maradni. Fokozottan fontos, hogy a szülők gyermekük betegsége esetén
értesítsék az iskolát.
Aki karanténban lévő, vagy igazoltan COVID-fertőzött személlyel találkozott, annak be kell
tartania a karanténra vonatkozó hatósági előírásokat.
Orvosilag igazolt allergiás betegek tüneteik mellett (köhögés/tüsszögés) is látogathatják az
iskolát.
Mindenki, aki vagy karanténban volt, vagy bármilyen betegség miatt otthon maradt, csak
háziorvosi igazolással jöhet újra. (Az igazoláson legyen rajta „A közösségbe mehet” határozat.)
Ugyanez vonatkozik az érintettekkel egy háztartásban élő, a mi iskolánkba járó testvérekre is.
Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, illetve csak előzetes, külön egyeztetés esetén.
Az iskolába való be- és kilépéskor, különösen 7.50 és 8.05, valamint 14.50-15.05 között
tumultus alakulhat ki. Ennek elkerülése érdekében az iskolába való be- és kilépésre három
bejáratot (fő- és hátsóbejárat az aulánál, valamint a testnevelés folyosó végén lévő ajtó)
használunk. Ezek átengedőképessége korlátozott, ezért a tömörülés kialakulásának elkerülése
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érdekében a bejáratoktól távolabb kell tartózkodni és türelmesen kell várni az áthaladásra. A
bejáratok megválasztását a szekrények elhelyezkedése határozza meg.
Az iskolába csak maszkban lehet belépni. Maszkról mindenkinek magának, illetve a szülőnek
kell gondoskodnia!
Azon tanulókat, dolgozókat, akiken az iskolai tartózkodás alatt betegség tünetei jelennek meg,
az iskolában elkülönítjük és a lehető leghamarabb hazaküldjük. A betegség tüneteit
észrevevőnek diákok esetében az osztályfőnököt vagy az ügyeletes vezetőt, dolgozók
esetében az igazgatót kell először értesíteniük. A tünetek miatt elkülönített diákok
hazaküldése előtt az iskola értesíti a szülőt, gondviselőt.

Higiénia szabályok az iskolában
Az iskolába való belépés után mindenkinek kötelező a kihelyezett fertőtlenítőszerek használata.
Az iskola folyosóin csak maszkban lehet tartózkodni. A folyosókon való tartózkodás során
igyekezni kell a távolságtartási szabályok betartására. A lépcsőkön kérjük, a kijelölt haladási
irány betartását.
Az iskola takarító személyzete naponta többször fertőtleníti a fenntartó által biztosított
eszközökkel a lépcsőház korlátait, illetve megállapodás szerint a kilincseket az osztályok.
Amikor a diákok, csoportok új terembe mennek, akkor az erre beosztott diákok
fertőtlenítőszerrel letörlik a kézzel gyakran érintett felületeket (padok, székek, billentyűzet,
stb.).
A tanórákon a maszk viselésére vonatkozó szabályt az órát tartó tanár határozza meg.
Jó idő esetén a szünetekben az iskola megnyitja szabadtéri területnek a két kerengőt.
Az ablakokat az időjárás függvényében nyitva kell tartani, ha lehet a tanórák alatt is.
Szünetekben kötelező szellőztetni.
Kérjük a szülőket, hogy gyermekeikkel küldjenek hulladék elvitelére alkalmas nejlon zsákot,
hogy az iskolai használat során veszélyessé vált anyagokat (pl. a gyerek által használt maszk,
papír zsebkendő) abba kerülhessen. Ezeknek a gyűjtése számunkra külön feladat.

Étkezés az iskolában
Az iskolában csak a termekben és a menzán szabad étkezni. Továbbra sem lehet étkezni a kémia
laborban, az informatika termekben és a tornatermekben. Az étkezőktől a nem-étkezőknek
távolságtartási kötelezettségük van.
Az étkezések – tízórai, ebéd – előtt kötelező a kézmosás. A büfénél és a menzán való sorban
állás során figyelni kell a megfelelő távolság megtartására.
Az ebédet mindenki a saját evőeszközeivel fogyasztja el. Otthonról hozott evőeszközről
mindenkinek magának kell gondoskodnia.
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Az ebédelés során kialakuló tumultus elkerülése érdekében az iskola csengetési rendje
megváltozik:
az első ebédszünet 10 perccel hosszabb lesz, míg a második ebédszünet is megmarad. Ennek
következtében a diákoknak 11.45-12.15, valamint 13.00-13.20 között összesen 50 percük áll
rendelkezésre az ebédelésre. Ennek következtében a csengetési rend a következőképpen
módosul:
•

5. óra 12.15-13.00

•

6. óra 13.20-14.05

•

7. óra 14.15-15.00

A 7., 8. 9. évfolyam az első ebédszünetben, a 10., 11., 12. évfolyam a 2. ebédszünetben étkezhet.

Mosdóhasználat az iskolában
A mosdókban az SZMK és a Kálmán Gyula Alapítvány segítségével könyökkel lenyomható
szappantartók lettek felszerelve, amelyekben fertőtlenítő szappan található. Ezt a folyadékot
bedörzsölés után vízzel le kell mosni.
Egy mosdóhelyiségben egyszerre maximum 4 fő tartózkodhat, kerülve a tumultust.
Mindenkinek, aki a mosdókat használja, távozás előtt kötelező a fertőtlenítő kézmosás.
Hasonlóképpen a menzánál található mosdóhoz is kihelyezésre került egy fentebb leírt fali
szappantartó. Ennek használata mindenki számára kötelező, aki az iskolában ebédel.

Testnevelésóra az iskolában
A gimnázium öltözői túlzsúfoltak, sok szünetben három osztály öltözik vissza, s három osztály
öltözik át. A fertőzésveszély csökkentése érdekében igyekszünk az „Angelica ház” földszintjén
található öltözőket is használatba venni. Azon csoportok, osztályok, amelyeknek a műfüves
sportpályán lenne órájuk, ott öltöznek át.
A testnevelésórákat 5 perccel korábban kell befejezni, hogy a csoportok vissza tudjanak öltözni,
mielőtt a következő csoport megérkezne.

Amennyiben valakinek további információkra lenne szüksége, vagy kérdése lenne, akkor a
www.oktatas.hu felületein tud tájékozódni, ahol az Oktatási Hivatal Tanévnyitó 2020 címmel
aloldalt alakít ki.

Budapest, 2020. szetpember 1.

Dr. Szebedy Tas

