A DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM PROTOKOLLJA
JÁRVÁNYHELYZET KEZELÉSÉRE
1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
A mindenre kiterjedő, fertőtlenítő nagytakarítás az intézményben megtörtént.
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
RENDEZVÉNYEK
● A védekezés legfontosabb eleme a szájat és orrot eltakaró maszk, ezért minden épületbe
belépőnek rendelkeznie kell maszkkal. Maszk beszerezhető az iskolai büfében vagy pl. a közeli
gyógyszertárakban, munkaruházati üzletekben.
● Találkozáskor kerülni kell a közvetlen érintkezést (kézfogás, ölelés, puszi).
● Az intézménybe lépéshez reggel a főbejárati ajtó, a vaskapu és a B épület bejárata
használandó, aszerint, kinek hol lesz órája, a csatolt táblázat szerint
A kapuknál fertőtlenítő pontokat kell kialakítani. Ezeken a pontokon az első órára érkezők 7:308:00 óra között léptethetők be. (A bejárók a főbejáraton át hamarabb is érkezhetnek.)
Ezután csak a főbejáraton lehet belépni, illetve kilépni az intézményből. A B épületből az
udvaron át lehet távozni a főépület portájánál.
Az intézménybe lépéskor kézfertőtlenítés és maszk használata kötelező.
A közösségi terekben (folyosó, lépcsőház, aula, könyvtár) lehetőség szerint mindenki figyeljen
a távolságtartásra és kötelező a maszk szabályos (orrot, szájat egyszerre takaró) használata.
● A folyosókon a menetirány szerinti jobb oldalon kell közlekedni!
● A büfében egyszerre csak egy diák tartózkodhat, a többiek a folyosón a távolságtartási
szabályokat betartva várakozzanak, a pult mellett kézfertőtlenítő található.
● A tantermekben lehetőség szerinti távolságtartás kialakítása, betartatása mindenkinek
feladata. Külön figyelmet kell fordítani a természetes szellőztetés biztosítására. Lehetőség
szerint a termekben nyitott ajtónál, ablaknál kell tanítani.
● Az intézményben a minőségi pedagógiai munka érdekében több osztály csoportban
dolgozik, így a tanulók keveredése nem megkerülhető, ezért a krónikus betegséggel küzdő
kollégáknak és tanulóknak maszk viselése a tantermekben is ajánlott.
Krónikus beteg vagy a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó diák –
orvosi igazolással – otthon maradhat. A tananyagot a KRÉTÁN keresztül kapja.
● Annak elérése érdekében, hogy az intézményben minél kevesebbet mozogjanak a diákok,
ideiglenes teremórarendet vezetünk be. Minden osztály a számára kijelölt teremben
tartózkodik tanítási órák alatt, csoportbontáskor az osztály egyik fele megy át a számára kijelölt
tanterembe.
● Teremváltás esetén a közösségi terekben kötelező a maszk használata.
● Az osztálytermekben osztálycsere esetén a padok felületét szórófejes fertőtlenítőszer és törlő
biztosítása mellett kezelni kell. Az ehhez szükséges eszközök a tantermekben folyamatosan
rendelkezésre állnak.
● A kötelező órarendi terhelésen kívül egyéb tömeges rendezvények megtartása kerülendő.
● A mellékhelyiségekben a szappanos folyóvízzel történő kézmosás biztosított, papírtörlők és
kézszárítók állnak rendelkezésre.
● Az osztálytermek, illetve mellékhelyiségek kilincseit és a nyílászárók felületeit rendszeresen,
naponta többször fertőtleníteni szükséges. A lépcsőkorlátok, illetve a folyosói falfelületek
rendszeres fertőtlenítése is elvárt. Külön figyelmet igényel az öltözők rendszeres fertőtlenítése.
● Elvárt az iskolaközösség minden tagjától a napközbeni többszöri, rendszeres kézfertőtlenítés!
Ehhez az intézményben a bejáratoknál, a mosdókban, a tantermekben, valamint a büfénél
fertőtlenítő pontokat alakítottunk ki.
● A tanítási órák után csak azok maradhatnak az épületben, akiknek délutáni tanóráik,

foglalkozásaik vannak.
● A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban kell megtartani. Kerülni kell a közvetlen
érintkezéssel járó gyakorlatokat.
● Az iskolai menzán egysoros oszlopban, a távolságtartás szabályainak betartásával kell
várakozniuk a diákoknak.
● Az idegenek belépését, illetve mozgását minimálisra kell csökkenteni az épületben. Az
intézménybe érkező idegenek csak indokolt esetben, kézfertőtlenítés után és maszkban
léphetnek az intézménybe. Ha megoldható, akkor a küldeményeket a portás veszi és adja át
beléptetés nélkül.
Idegen gyerek (másik iskolába járó) nem jöhet be!
3. TEENDŐK JELLEGZETES TÜNETEKET MUTATÓ SZEMÉLY ESETÉN
● Ha már otthon jelentkeznek a tünetek, a fertőzést mutató személy iskolai közösségbe nem
jöhet! Ebben az esetben a háziorvosát keresse föl, és a vizsgálat kimenetelétől függetlenül
értesítse az iskolát az osztályfőnökön keresztül. (Kiskorú esetében a szülő kötelessége ezt
megtenni.)
● Ha az iskolában jelentkeznek a tünetek, haladéktalanul el kell őt különíteni (a B épület
földszintjén lévő ének-rajz szertárba, a 27. terem mellett!), egyúttal értesíteni kell az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A
szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy
feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az
orvos utasításai alapján járjanak el.
4. KOMMUNIKÁCIÓ
Az iskolavezetés az intézmény járványügyi protokollját a dolgozói közösségével megismerteti.
A tanulókra vonatkozó elvárásokat az iskolavezetőségen túl a tanév első óráin az
osztályfőnökök, és a szaktanárok egyaránt erősítsék!
A szülőkkel a kapcsolattartás telefonon/és vagy online módon történjen!
A szülő köteles az iskolát értesíteni. ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
áll fenn.
Minden dolgozóra és diákra vonatkozik a titoktartás.
A kollégák hívják fel a diákok figyelmét arra, hogy a járványügyi szabályokat a
tömegközlekedési eszközökön, boltokban és a közösségi tereken is be kell tartani!
A protokoll nyilvános, elektronikusan kiküldésre kerül a tanulóknak és a szülőknek és az
iskola honlapján is olvasható.
A helyzet változásakor, illetve a tapasztalatok beépítése miatt a változtatás jogát fenntartjuk.
Hatályos: 2020. augusztus 31-től.
Véleményezte és elfogadta a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium nevelőtestülete.
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