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A SZEGEDI BAPTISTA GIMNÁZIUM ÉS TECHNIKUMBAN 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

A 2021/2022. TANÉV 

 

Az intézkedési terv-protokoll frissítve a 2021. augusztus 26-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 4. verzió (2021.05.24.)”, 

A 14/2020 (XI.10.) EMMI rendelet „a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről a középfokú 

iskolákban, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolákban, az általános iskolák felnőttoktatásban részt 

vevő tanulói számára, alapfokú művészeti iskolákban, valamint a kollégiumi ellátás igénybevételével 

kapcsolatos eltérő szabályokról”, 

valamint a 2021.08.25-i miniszteri körlevél alapján. 

 

Ezen intézkedési terv a módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben. 

Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok betartása mindenki számára kötelező: a 

tanulókra, a dolgozókra és az intézmény területén tartózkodókra. 

A tanulókat és a szülőket az osztályfőnökök tájékoztatják. 

 

Érvényességének kezdete: 2021. november 8. 

 

 

Kik látogathatják az intézményt? 

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, dolgozó és egyéb személy 

látogathatja.  

Szülők és más személyek, az igazgató engedélyével léphetnek az iskola területére. 

A tanuló vagy szülő (nappalis tanuló esetén) köteles haladéktalanul jelenteni az osztályfőnöknek 

vagy iskolatitkárnak, ha az orvos a tanulónál, vagy vele egy háztartásban élőknél, vagy olyan 

személynél, akivel érintkezésbe lépett, koronavírus fertőzés megbetegedést állapított meg, vagy 

fertőzés gyanúját jelezte, vagy járványügyi intézkedést rendelt el. 

A tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával mehet 

újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot 

szükséges bemutatni. 

Amennyiben a tanulónál vagy dolgozónál valamilyen megbetegedés tünetei (száraz köhögés, erős 

fejfájás, láz, nátha stb.) észlelhetők, hazaküldjük, illetve elkülönítjük, a nappalis tanuló esetében a 

szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk. 

  



Iskolába érkezés és tartózkodás rendje 

Az első óra előtt a tanulók az udvaron gyülekezzenek, a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell 

különösen más-más osztályhoz tartozók esetén. 

Lehetőség szerint ne keveredjenek a különböző osztályok, a nappalis és esti tagozatos tanulók. 

Nappalis tanulók: 

7.55-ig érkezzenek a Nagykapun keresztül az udvarra. A becsöngetés előtt az épületben csak a 

mosdókba mehetnek a tanulók. 

Becsöngetésig az első órát tartó tanár kimegy hozzájuk és ellenőrzi: 

- kézfertőtlenítést, 

- szájat és orrot eltakaró maszk felvételét, 

majd a tanterembe vezeti a tanulókat. 

 

Esti tagozatos tanulók: 15.05-ig, a becsengetésig az udvaron várakozzanak. 14.20-kor és 15.05-kor 

becsengetéskor mehetnek fel a folyosókra. A becsöngetés előtt az épületben csak a mosdókba mehetnek. 

Eső esetén a tanulók az ügyeletes tanárok ellenőrzése (kézfertőtlenítés, szájmaszk stb.) után a 

tantermekben várják a tanítás kezdetét. 

 

Az épület előtt kerülni kell a csoportosulást. 

A folyosón, mosdóban viseljék a szájat és orrot eltakaró maszkot. Felelős: minden pedagógus. 

A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

Az osztálytermekben gondoskodunk a tanulók lazább, szellősebb elhelyezéséről, ha az osztály 

létszáma lehetővé teszi, egy padban egy fő üljön. 

A szaktantermek, nyelvi termek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a 

tantermet. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.  

A tanulók fertőtlenítő törlőkendővel a tanítás végén letörlik az asztalt, az informatikateremben spray-vel 

a billentyűzetet is. 

A szünetekben a nappalis tanulók menjenek le az udvarra, a folyosókon, tantermekben nem 

tartózkodhatnak.  

Kivételek:  

- ha esik az eső, 

- reggeli szünet: 9.40-9.55 között (ekkor reggelizhetnek a tanteremben a diákok), 

- ebédszünet 12.30-12.40 között (ekkor ebédelhetnek a tanteremben a diákok). 

A megfelelő védőtávolság (1,5 méter) betartása fontos a mosdókban is. 
 

A folyosókon, mosdókban a szájat és orrot eltakaró maszk viselése mindenkinek kötelező. 

 

A hivatali ügyintézés céljából érkezőnek minden helyiségben kell maszkot viselni. Az ügyintéző és 

az ügyfél között 1,5 méteres védőtávolságot kell tartani. A helyiségben az ott dolgozókon kívül csak egy 

fő lehet. Felelős: titkárságon dolgozók. 

 

Az iskolai rendezvény megszervezése során az alábbiak szerint járunk el: 

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátot betartjuk, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedéseket, szabályokat betartjuk (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- amennyiben lehetséges, zárt téri helyett szabadtéri rendezvényt szervezünk, 

- a rendezvényt kisebb létszámú rendezvényekre bontjuk, és a résztvevők körét korlátozzuk. 

  



 

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása – higiénés szabályok 

 

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Kérünk minden belépőt, 

hogy az intézménybe érkezéskor fertőtlenítse a kezét. 

Nappalis tanulóknál az első óra előtt, az udvaron a szaktanár biztosítja és ellenőrzi a kézfertőtlenítést. 

A szociális helyiségekben (mosdókban) biztosítjuk a folyékony szappanos kézmosási lehetőséget és a 

vírusölő hatású kézfertőtlenítőt, a kéztörléshez a papírtörlőt. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységek 

előtt és után szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes 

tisztaságot. 
 

Az osztályfőnökök tájékoztatják és tanítják meg a tanulókat az úgynevezett köhögési etikettre: papír- 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és 

ezt követően alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 
 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a 

folyamatos vagy rendszeres szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, 

mosdókra is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint 

nyitva kell tartani. A tantermek folyamatos (3 ablak) vagy gyakori szellőztetése (minden ablak 

rövid ideig) szükséges. Felelős: szaktanár. 
 

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan 

ügyelni kell az intézmény tisztaságára, ezért a napi többszöri fertőtlenítő takarítást (termekben, a 

folyosókon és a szociális helyiségekben) végzünk. 
 

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a 

padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai 

eszközök pl. billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb., mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.), valamint 

a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítésére. 

 

Külföldről érkező tanulókra vonatkozó szabályok  

Amennyiben a tanulót a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, a kollégium biztosítja 

a tanuló elkülönített elhelyezését és ellátását. A tanuló a tesztelést követően, negatív eredmény esetén 

jöhet az iskolába.  

 

 

 

 

 

Szeged, 2021. november 8.      Bucskó József 

             igazgató 

 


