Járványügyi eljárásrend 2021. november 2-tól
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2020/21. tanévre kiadott, és a
2021. augusztus 25-én kelt miniszteri levélben a 2021/22. tanévre vonatkozóan módosított, a
köznevelési intézményekben a koronavírus járvány idején alkalmazandó Intézkedési Terv
végrehajtására a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumra vonatkozóan 2021. november 2-tól az alábbi
Eljárásrendet adom ki:
Védő intézkedések a járvány ideje alatt
Az intézményt csak az látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, nincs olyan légúti
fertőző betegségre utaló tünete, pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, stb. (a gyakori tünetek és a
közegészségügyi teendők itt megtalálhatók), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és
közösségben nem tartózkodhatna, továbbá az elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban
valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött személlyel, és nem járt veszélyesnek
minősített országban. Mindenkit kérünk, hogy saját és egymás védelme érdekében semmilyen fertőző
betegségben szenvedő diák, szülő, dolgozó vagy látogató ne lépjen az iskola területére!
2021. november 2-val a szülők hallgatólagosan nyilatkoznak arról, hogy nincs olyan körülmény, ami
kizárná, hogy a tanuló közösségben tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást
kizáró körülmény a továbbiakban bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíteni kell telefonon az az
iskolát, illetve az osztályfőnököt. A közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig a
tanuló az intézményt nem látogatja.
Az intézménybe való belépéskor mindenki számára kötelező a kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet
mérése.
Ezúton kérünk minden látogatót, hogy csak indokolt esetben, és előre egyeztetett időpontban lépjen
az épületbe! Látogatók számára a maszk viselése kötelező az iskola teljes területén.
Felhívjuk a figyelmet a védőtávolságok megtartására a büfében illetve a menza területén. A sorok
kialakítását a padlón elhelyezett jelek segítik.
Az iskola közösségi tereiben a maszkviselés kötelező, a tantermekben, tanítási órákon ajánlott.
Javasoljuk a tantermekben az első foglalkozáson kialakított ülésrend megtartását.
Amennyiben az időjárás ezt lehetővé teszi, a szünetekben kötelező a tantermek alapos átszellőztetése.
Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az iskolában tartózkodásuk során kerüljék másokkal a közvetlen,
személyes kontaktust, és használják az épületben kihelyezett kézfertőtlenítőket, nagyszünetben pedig
lehetőség szerint vegyék igénybe az iskola udvarát.
Amennyiben egy tanulónál vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt
különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki dönt a további teendőkről.
Gyermek 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. Az iskolában a 103/B jelű terem
(DÖK/Kortárssegítő terem) a kijelölt elkülönítő. Ha az elkülönítőben fertőzésgyanús személy
tartózkodik, a helyiségbe belépni az iskola-egészségügyi szolgálat munkatársait kivéve csak az
iskolavezetés előzetes engedélye alapján, kizárólag maszk és kesztyű viselete mellett szabad.

Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos / kezelőorvos
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági karantén esetén a
járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges
bemuntatni.
Pedagógusok és egyéb alkalmazottak feladatai
2021. november 2-val valamennyi alkalmazott hallgatólagosan nyilatkozik, hogy nincs olyan
körülmény, ami kizárná, hogy közösségben tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben való
tartózkodást kizáró körülmény a továbbiakban bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíti
telefonon vagy e-mail útján az intézményvezetőt vagy helyettesét, és a közösségben való tartózkodást
kizáró körülmény megszűnéséig az intézményt nem látogatja.
A takarító alkalmazottak a tanév megkezdése előtt, és minden tanítási napon fertőtlenítő takarítást
végeznek a tantermekben, irodákban és egyéb helyiségekben. A tanórák alatt folyamatosan
fertőtlenítik a mosdókat és közösségi tereket, vezetik a kifüggesztett takarítási naplókat,
gondoskodnak folyékony szappan és papírtörlő kihelyezéséről.
A gondnokok rendszeresen ellenőrzik a takarítási naplókat, és gondoskodnak a munkavállalók
megfelelő egészségügyi és munkavédelmi felszereléssel való ellátásáról, valamint a fertőtlenítőszerek
beszerzéséről és szétosztásáról.
Az alkalmazottak lehetőség szerint kerüljék másokkal a közvetlen személyes kontaktust.
A pedagógusok a tanórák idején gondoskodnak a tanterem lehetőség szerinti folyamatos
szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a tanulók kis létszámú csoportok esetén lehetőleg lazán,
egymástól távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben.
Az osztályfőnökök az őszi szünetet követő első osztályfőnöki órán tájékoztatják a tanulókat az
iskolában a járványügyi eljárásrendről, az órát tartó és a folyosón ügyeletet ellátó pedagógusok pedig
gondoskodnak annak betartásáról.
Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.
Szeged, 2021. október 27.
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