Helyi intézkedési terv
Gödöllői Török Ignác Gimnázium

Az EMMI a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az operatív törzzsel együttműködve részletes,
nyolcoldalas ajánlást, protokollt dolgozott ki a köznevelési intézmények számára.
Minden iskola adottságainak megfelelően, készíti el azokat a szabályokat, amelyek biztosítani tudják
a járvány megelőzését és esetenkénti előfordulásnál a tanulók ellátását.


Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk az iskola minden helyiségében.



A csengetési rend a járványügyi helyzet fennállása alatt megváltozik:
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7.50-8.35
8.45-9.30
9.45-10.30
10.45-11.30
11.45-12.30
12.45-13.30
13.40-14.25

10 perces szünet
15 perces szünet
15 perces szünet
15 perces szünet
15 perces szünet
10 perces szünet



Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az
oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges, és
tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy gyermekük betegségét, hiányzását
a szokásos módon jelezzék az osztályfőnököknek! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a
gyermeknél korona-vírus gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, vagy pedagógus,
aki bármilyen betegség miatt otthon maradt a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy
kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a
járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges
bemutatni.



Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozó tartósbetegsége van (például szív-érrendszeri megbetegedések,
cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések…) és erről orvosi igazolással rendelkezik,
esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.
Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére
előírt karantén időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, tanáraival egyeztetett kapcsolattartási
és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.






Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, iskolai dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaorvost, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Tanuló esetén gondoskodni kell a
szülő/gondviselő értesítéséről.

















Az intézmény helyiségeiben rendelkezésre állnak fertőtlenítő eszközök, de kérjük a szülőket
gondoskodjanak gyermekeik egyéni egészségügyi felszereléséről. (szájmaszk, kézfertőtlenítő)
Az osztály- és csoporttermekben a tanítási óra után kérjük a tanulókat padjuk letörlésére,
fertőtlenítésére! A hetesek minden szünetben gondoskodnak az alapos szellőztetésről.
Felhívjuk a gyermekek, szülők figyelmét a csoportosulások elkerülésére, mind az
intézményben, mind az intézmény előtt.
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, a
padokat próbáljuk minél távolabb helyezni egymástól. A csoporttermekből a padokat
eltávolítjuk.
A közösségi terekben (aula, folyosók, galériák) – mivel a tanulólétszám miatt a 1,5 méteres
védőtávolság nem tarható be - kötelezővé tesszük a szünetekben a maszk hordását. Kérjük,
hogy szünetekben – amennyiben az időjárás engedi – minél több tanuló tartózkodjon az
udvaron.
Tanórákon a szájmaszk viselete nem kötelező, kivéve az informatika termeket, ahol hordása
szükséges, ill. gumikesztyű használata ajánlott.
A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren fogjuk megtartani.
Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével,
illetve kifejezetten a szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. A szülői
értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. Kérjük a szülőket a
megfelelő védőtávolság betartására, amennyiben ez nem lehetséges, védőmaszk viselésére.
Iskolánk az első félévben esedékes, nagy létszámú rendezvényeinek szervezése során
tekintettel lesz a meghatározott létszámkorlát szigorú betartására, az alapvető
egészségvédelmi intézkedésekre, szabályokra (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés,
szellőztetés), szükség esetén a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontására, a
résztvevők körének korlátozására.
Az iskolai büfé használata: Kérjük a tanulókat hogy, sorban állás esetén a védőtávolságot
minden esetben tartsák be. Étkezés előtt és után ügyeljenek az alapos szappanos kézmosásra
vagy kézfertőtlenítésre.

