D E B R E C E N I C S O K O N A I V I T É Z M I H ÁL Y
GIMNÁZIUM
4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. 531-867
e-mail: iskola@csokonai-debr.sulinet.hu, OM: 031197

Iktatószám: klik031197003/01369-1/2020.

Eljárásrend
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idejére
2020/2021.tanév
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv figyelembe vételével a
Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium épületének használatakor az alábbi szabályokat
kell betartani. A szabályok betartása a tanulókra, szüleikre és az iskola dolgozóira egyaránt
vonatkozik.
1. Belépés az intézmény területére








Alapelv, hogy az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes tanuló és dolgozó vegyen részt. Amennyiben a szülők
gyermeküknél tüneteket észlelnek, a nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Az a gyermek, tanuló 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.
A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján
lehetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar állampolgárokkal egy
megítélés alá eső külföldi állampolgár. A magyar állampolgárokkal egy megítélés alá
esik, vagyis az országba való belépés szempontjából magyar állampolgárként kell
kezelni azt is, aki magyar állampolgár családtagja, vagy Magyarországon állandó
tartózkodásra jogosult, valamint az ő családtagjaik, továbbá aki az idegenrendészeti
hatóság által kiadott, 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkezik. Szintén karantén nélkül léphet az országba a határ 30 km-es sávjából
ingázó tanuló.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.)
Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől
kötelező a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A
testhőmérséklet mérés a belépési pontokon történik. A döntés értelmében
foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az







érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által
meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló esetén, ha testhőmérséklete az
ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi tanulótól el kell
különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
Az iskola épületébe történő belépéskor a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítő
szereket kell használni. Belépésre a portánál lévő, valamint a déli szárny földszintjére
illetve az aulába vezető ajtók vehetők igénybe. A tantermeket a lehető legrövidebb úton
kell megközelíteni.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.)
Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézmény területére az ott foglalkoztatott
személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a
jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, tanulón, valamint a
tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A tanulót kísérő
egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérsékletmérési pontig. Az iskola kapuját a belépések ellenőrzése érdekében a tanítási idő alatt
zárva tartjuk.
Az intézmény udvarán és az intézmény területén törekedni kell a szociális távolság
betartására.

2. A tanórák rendje
A tanítás 8 óra 30 perckor kezdődik. Az 1-7. órák 45 percesek, a 8. és 9. óra 40 perces.
1. óra: 8.30 – 9.15
2. óra: 9.25 – 10.10
3. óra: 10.20 – 11.05
4. óra: 11.15 – 12.00
Ebédszünet: 12.00 – 12.20
5. óra: 12.20 – 13.05
6. óra: 13.15 – 14.00
7. óra: 14.05 – 14.50
8. óra: 14.55 – 15.35
9. óra: 15.35 – 16.15
3. Az épület használatával kapcsolatos szabályok







Tanítási órákon a tantermekben a maszk használata ajánlott a tanulók számára, kötelező
a pedagógusok számára. A helyiségek ablakait és ajtóit az időjárás és a környező
forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
Az alkalmazottak által használt helyiségekben ( tanári közös helyiségek, irodák, öltöző)
a maszk használata kötelező, amennyiben a szociális távolság nem tartható meg. A
helyiségek ablakait az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
Az osztálytermekben a tanulóknak állandó, a tanári asztalon megtalálható ülésend
szerint kell ülniük.
A tanulók a tanítási órákra csak a legszükségesebb eszközöket hozzák be, egymás
eszközeit ne használják.
A büfét és az ebédlőt kizárólag az egészségügyi előírások betartásával (másfél méteres
távolság sorban álláskor) lehet igénybe venni.
Étkezésre (tízórai elfogyasztására is) kizárólag az osztályterem, az ebédlő vagy az udvar
használható







A nem tanórai iskolai sportfoglalkozásokat és az énekkari próbákat átmenetileg
felfüggesztjük.
Az épületen belül történő közlekedésnél a jobbra tartás szabálya érvényes. Az északi
szárny és a déli szárny aula felé eső lépcsőházaiban csak a nyilakkal megjelölt irányokba
lehet közlekedni (csak lefelé, illetve csak felfelé). Törekedni kell a szociális távolság
betartására.
Fokozott figyelmet kell fordítani környezetünk tisztaságára: a keletkezett hulladékot
(papírzsebkendő, műanyag palack, ételmaradék) kizárólag a szemetes edényekbe dobja
mindenki. A veszélyes hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőedénybe szabad dobni.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően az osztálytermekben, mosdókban,
ebédlőben elhelyezett tisztító- és fertőtlenítőszerek használatával kell biztosítani a
személyes tisztaságot (szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel).

4. Teendők beteg személy esetén







Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők az iskolában, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Tanuló 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 elkülönítésre az a déli szárny 109-es terme (Stúdió) van kijelölve.
A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja az iskolában, az intézmény
vezetőségét a lehető legrövidebb úton értesíteni kell. A vezetőség gondoskodik a tanuló
/ dolgozó elkülönítéséről. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos
jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll
a gyanú, az ő kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően
ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie,
mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

5. A tanulói hiányzások kezelése


Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos
megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt
hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a
tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes.

Ezen eljárásrend 2020. október 20. napon lép életbe, és a mindenkori járványügyi helyzet és
a napi tapasztalatok alapján módosulhat.
Debrecen, 2020. október 20.
dr. Molnárné Szecskó Ágnes
intézményvezető

