Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
Jogszabályi háttér: 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak
védelmi intézkedéseiről.
1. A köznevelési intézményekben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell végezni
nemcsak tanítás előtt és után, de tanítás közben a tantermekben történt osztályváltás után a
szünetek időszakában. A takarítás gondos elvégzése érdekében a csengetési rend az alábbiak
szerint alakul:
0. óra
07.05-07.45
1. óra
08.00-08.40
2. óra
08.55-09.35
3. óra
09.50-10.30
4. óra
10.45-11.25
5. óra
11.40-12.20
6. óra
12.45-13.25
7. óra
13.40-14.20
8. óra
14.35-15.15
2. A hetesek óraközi szünetekben és órák alatt is többször szellőztessenek! A légtechnikai
eszközök használata kerülendő!
3. Az iskolába érkezéskor az intézmény bejáratainál és a tantermekben kihelyezett kézfertőtlenítő
használata kötelező!
4. Október 1-jétől minden közoktatási intézménybe belépő számára kötelező a testhőmérséklet
mérése! Az intézmény területére nem léphet be az a személy, akinek a testhőmérséklete
meghaladja az országos tisztifőorvos által előírt mértéket. A mérés az előre kijelölt mérési
pontokon, a bejáratok előtti fedett részen folyik. Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha
testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi
gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt
haladéktalanul tájékoztatni kell. A reggeli torlódás elkerülése végett az intézmény épületeiben
több bejáratot is használni kell a következő rend szerint:
A Lengyel utcai épület főbejáratát az iskola dolgozói és azok a tanulók használják, akiknek az
osztályterme az 1-2. emeleten van.
A Lengyel utcai épület díszudvar felőli bejáratát azok a tanulók használják, akiknek az
osztályterme a földszinten van.
A Köztársaság úti épület utca felőli főbejáratát azok a tanulók használják, akiknek az
osztályterme a földszinten van, az udvar felőli bejáratot az iskola dolgozói és azok a diákok
használják, akiknek az osztályterme az emeleten van.
5. Idegeneknek az intézmény területére belépni csak előre egyeztetett időpontban és
testhőmérséklet mérése után lehet. A testhőmérséklet mérésére az iskola épületeinek előre
kijelölt mérési pontjain kerül sor. Belépéskor az orrot, szájat eltakaró maszk és kézfertőtlenítő
használata kötelező!
6. Ha az időjárás engedi, a szünetben az iskolaudvaron tartózkodjon mindenki a másfél méteres
távolság betartásával!
7. Az oktatási intézményeket csak egészséges tanuló és dolgozó látogathatja. A szülő köteles az
iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fent.

Amennyiben a tanuló, vagy vele egy háztartásban élő személy koronavírus tesztje pozitív, a
szülőnek azonnal jeleznie kell ezt az iskola@rakoczi-derecske.sulinet.hu címre küldött emailben. A tanuló igazolt fertőzése és ebből adódó gyógyulása esetén vagy részére előírt
hatósági karantén időszakára a hiányzást igazoltnak kell tekinteni. Gyógyulást követően a
tanuló csak orvosi igazolással (egészséges, közösségbe mehet) folytathatja a tanulmányait!
Hatósági házikarantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést
feloldó határozatot szükséges bemutatni.
8. Közösségi terekben, tantermekben, kollégiumban és az iskolaudvaron is mindenki fokozottan
ügyeljen a 1,5 méteres távolság betartására. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be, úgy
a maszk viselése kötelező!
9. A testnevelés órákat az időjárástól függően a szabadban kell tartani! Órák során mellőzni kell
a szoros testi kontaktust, amennyiben ez nem oldható meg, állandó párokban kell dolgozni.
Hogy testnevelés órák előtt és után elkerülhető legyen a csoportosulás, javasolt a szakaszos
öltözködés betartása.
10. Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó ünnepség, rendezvény,
kulturális program megszervezése során az alábbiakat kell betartani:
a. Létszámkorlát alkalmazása.
b. Távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés.
c. Zárttéri helyett szabadtéri rendezvény előtérbe helyezése.
d. Résztvevők körének korlátozása.
11. Osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat belföldön javasolt megszervezni.
12. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, előre
egyeztetett időpontban, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel
céljából. Szülői értekezletek csak online formában tarthatók. A szükséges információk
megosztása e-mailben, tanulói ellenőrzőn vagy a Kréta elektronikus naplón keresztül történik.
13. Étkezések előtt, után és mosdóhasználat után kötelező a kézmosás!
14. Papír zsebkendő használata kötelező köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő
kukába dobása, azt követően kézmosás, kézfertőtlenítés.
15. Az ebédlő előtti sorbaállás esetén, étkezés alatt a 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező!
16. A külföldön tartózkodó, kollégiumban lakó tanulók legkésőbb 2020. augusztus 28-ig
érkezzenek meg a kollégiumba! A kollégiumi beköltözés a torlódások elkerülése miatt csak
szakaszosan oldható meg. A kollégiumba kizárólag egészséges személy költözhet be, a tanulók
kikérdezése, testhőmérés és ennek dokumentálása szükséges! Amennyiben a tanuló piros vagy
sárga besorolású országból érkezik a kollégiumba, az elkülönítése mindaddig szükséges, míg
negatív COVID-19 teszt meg nem érkezik. A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett
laboratóriumokban lehet elvégezni, melynek pénzügyi terheit az állam viseli.
17. A kollégiumban a férőhelyek 5%-át üresen kell tartani elkülönítési és karantén helyszín
céljából. A kollégium mellett a gimnázium főépületében is egy elkülönítő helyiséget kell
fenntartani a fertőzésgyanús esetek elhelyezésére.

Riasztási protokoll COVID-19 fertőzésgyanús személyek esetén a Derecskei I. Rákóczi
György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban
1. A koronavírus tüneteit észlelő személy köteles jelezni állapotát a legközelebbi felnőtt
dolgozónak.
2. A COVID-19 tüneteit produkáló tanulót vagy dolgozót a közösségtől elkülönítve az
intézmény főépületében vagy a kollégiumban az erre a célra fenntartott
pihenőszobájában helyezzük el.
3. Tanuló esetében a felügyeletet a pihenő szobában egy kijelölt felnőtt végzi.
4. A fertőzés gyanús tanuló és felügyelő köteles maszkot és kesztyűt viselni és a 1,5
méteres távolságot betartani.
5. Az iskolatitkár értesíti az iskolaorvost/háziorvost, a tanuló esetén annak gondviselőjét
és az intézmény vezetőjét az esetről.
6. A koronavírus fertőzés tüneteit produkáló személy mindaddig az elkülönítő helyiségben
tartózkodik felügyelet alatt, míg a háziorvos/iskolaorvos vagy a mentőszolgálat meg
nem érkezik és a betegellátást el nem végzik.
7. A betegellátást követően a helyiség alapos fertőtlenítését, szellőztetését el kell végezni!

