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Alapadatok 

Intézmény címe: 3300 Eger, Széchenyi utca 17. 

Intézmény elérhetőségei: titkarsag@gardonyi-eger.hu 

Intézményvezető neve, elérhetőségei: Karóczkai Júlia 

E-mail: karoczkaijulia@gardonyi-eger.hu 

 

 

Az intézményi protokoll érvényessége 

Az intézményi protokoll módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben, a módosításra a 

járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, valamint az 

EMMI vonatkozó új utasításait követve a fenntartóval való egyeztetés után kerülhet sor. 

Az intézményi protokoll jusson el: 

 minden szülőhöz elektronikus úton 

 az intézmény honlapjára 

 a diákokhoz kihirdetés útján 

Az intézményi protokoll intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek. Minden 

olyan kérdésben, amit a protokoll nem szabályoz, a Házirend rendelkezései érvényesek. A 

járványügyi protokoll előírásainak betartása mindenki közös érdeke és felelőssége. Nagy 

fegyelmezettséget, türelmet és odafigyelést igényel a diákoktól, dolgozóktól, szülőktől.  

 

A protokoll célja iskola tanulói, munkavállalói számára meghatározni a kialakult járványügyi 

helyzetben a tanulási/tanítási feltételeket. Közösségünk egészségének védelme. 

 

A tájékoztató alapja az EMMI A köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről című dokumentuma (2020. aug. 17.). 
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Intézkedések: 

 A napközbeni fertőtlenítő takarítás biztosított a csomópontokon (mosdók, irodák etc.) 

és a folyosókon vírusölő kézfertőtlenítő adagolót helyezünk el. A fertőtlenítő takarítás 

során különös gondot fordítunk a gyakran érintett eszközök, felületek fertőtlenítésére 

(kilincs, villanykapcsoló, korlát, asztal, pad, szék, informatikai eszközök, csaptelep, 

WC lehúzó) 

 Az intézmény bejáratánál (Széchenyi utca 17.) belépéskor mindenki köteles kezet 

fertőtleníteni. Az intézménybe való belépés feltétele a saját védőeszköz (maszk) 

használata. A szülők, vendégek belépése azonos feltételekkel történik. 

 A járványügyi eljárás miatt 2020. október 1-től az iskolába való belépés az alábbiak 

szerint módosul.  

7.00 órától 7.30-ig csak a főbejáraton keresztül csak testhőmérséklet ellenőrzés és 

kézfertőtlenítés után lehet belépni az iskolába. 

Az 5.c, 6.c, 7.c, 8.c, 9.a, 9.e, 10.a, 10.e, 11.c, 12.a, 12.c, 12.k. osztályok 7.30-tól a 

gimnázium főbejáratán (Széchenyi utca 17) keresztül (testhőmérséklet ellenőrzés és 

kézfertőtlenítés után) léphetnek be az iskola területére. 

A 9.c, 9.k, 9.kny, 10.c, 10.k, 11.a, 11.e, 11.k, 12.cny, 12.e osztályok 7.30-tól a Primus 

udvari bejáraton keresztül (testhőmérséklet-ellenőrzés és kézfertőtlenítés után) 

léphetnek be az iskola területére. A Primus udvari bejárat csak 7.30-tól 8.00 óráig tart 

nyitva. 8.00 óra után csak a főbejáraton keresztül lehet belépni az iskolába.  

 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 szülők támogatását kérjük abban, hogy gyermekük számára napi szinten 

biztosítsanak kisebb kiszerelésű vírusölő kézfertőtlenítő gélt, amit a diák, szükség 

esetén bármikor használni tud, illetve személyes használatra maszkot. Ez a 

mindenkori tisztasági csomag az alapfelszerelés része legyen jelen helyzetben.  

 A diákok a lehető legrövidebb útvonalon és a leggyorsabban közelítsék meg a 

tantermeket. 

 Mivel a 1,5 méteres védőtávolság a tanuló, pedagógus és egyéb dolgozói létszám 

együttes bent tartózkodása és mozgása esetén nem biztosítható, ezért az iskolába való 

beléptetéskor, a zárt közösségi terekben (könyvtár, mosdók, folyosó, lépcsőház), 

valamint a büfé és az ebédlő előtti sorban álláskor a maszk használata kötelező. 

Mindezeken túl a pedagógusoknak a tanári szobában is kötelező a maszk használata.  

 A szájmaszk használata a tanároknak és a diákoknak is kötelező a tantermekben.  

 A szájmaszk használata nem kötelező az udvaron, valamint az étkezőhelyiségben. 

 Az intézményen belül és környezetében törekedni kell a csoportosulások elkerülésére. 

 A szünetekben a folyosón felügyelő tanár döntéseit a diákok betartják. 

 A tantermekben a tanár gondoskodik (amennyiben erre lehetőség van), a tanulók 

lazább elhelyezéséről a tanulói létszám függvényében. 

 A tanulók csak az órarendben számukra meghatározott tantermeket látogathatják, és 

ott tartózkodhatnak. 

 A tanítási órák elsősorban az osztályteremben lesznek megtartva, kivéve a 

csoportbontásban oktatott tantárgyak (pl. idegen nyelv). A hetesek és az osztályban 



tanórát tartó pedagógusok fokozottan figyelnek a tanterem szellőztetésére. Az órát 

tartó pedagógusok a tanóra végén fertőtlenítik a padokat – amennyiben abba a 

tanterembe másik csoport érkezik.  

 Az iskola területén a tanítás befejeztével csak tanári engedéllyel és/vagy felügyelettel 

tartózkodhatnak a tanulók. 

 Bizonyos tanórák esetében udvari órákat is lehet tartani (bejelentési kötelezettség az 

igazgatóhelyettesi irodában). 

 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem 

kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) 

végezzük. 

 Az ügyintézés (szülők, vendékek számára) a lehetőleg online módon történjen. 

Hivatali ügyek intézése esetén vagy egyéb szükséges esetben a látogatók számára a 

szájmaszk viselése is kötelező a fertőtlenítő kézmosás mellett.  

 A gyakorlatra érkező tanárjelöltek fogadhatók. 

 Az első félévben az úszásoktatást és a szakköri foglalkozásokat felfüggesztjük. 

 Az ebédeltetést szakaszosan végezzük. 

 

 

Rendezvények, kirándulások, kapcsolattartás: 

 
 A szalagavatókat osztályszinten, a hatályos járványügyi szabályok betartásával, 

lehetőleg október végével bezárólag kell megszervezni.  

 Külföldi tanulmányi kirándulás, csereprogram nem szervezhető.  

 Belföldi tanulmányi kirándulások nem szervezhetők.  

 Osztályszintű iskolán kívüli programok abban az esetben szervezhetők, ha az úticél 

településen belüli, szabadtéri, gyalogosan megközelíthető.  

 A kapcsolattartás formái közül az írásban, vagy telefonon történő megkeresést kell 

kérni az osztályfőnököktől, a pedagógusoktól és a szülőktől. A szülői értekezleteket, 

nyílt napokat is online kell megszervezni és/vagy írásos tájékoztatót kell küldeni.  

 Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, 

illetve kifejezetten szülök részére szervezett programon való részvétel céljából. 

 Az írásos tájékoztatókat a honlapon, vagy az e-naplóban, illetve a Szülői Választmányi 

(Szülői Munkaközösségi) tagokon keresztül kell eljuttatni az érintettekhez.  

 

Javaslatok az osztályfőnököknek:  

 Kérjék meg a krónikus beteg gyermekek szüleit, hogy hozzanak igazolást a gyermek 

háziorvosától a gyermek krónikus betegségéről és a gyermekre vonatkozóan az 

iskolában javasolt védő intézkedésekről.  

 Készítsenek nyilvántartást a tanulók szüleinek, valamint háziorvosának elérhetőségéről 

(név, telefonszám) a kapcsolattartáshoz.  

 Tudatosítsák a gyermekekben és a szülőkben, hogy akut betegség esetén konzultáljanak 

a háziorvossal az iskolába járásról.  

 Tanítsák meg a gyerekekkel a köhögési etikettet és a járvány elleni védekezés 

lehetőségeit ( távolságtartás, maszk használata, szellőztetés, kézmosás).  



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.  

 Karanténban lévő tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető.  

 Mindkét esetben a tanuló az otthona elhagyása nélkül a pedagógusokkal egyeztetett 

formában részt vehet az oktatásban.  

 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása 

szerint szükséges eljárni. 

 

Teendők tanulóink számára a biztonságos iskolába járásért: 

 Tartsák be az alábbi aktuális járványügyi helyzetre vonatkozó előírásokat!  

 Kerüljék a csoportosulásokat a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az 

intézmény épülete előtt.  

 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése kötelező (pedagógus-tanuló).  

 A közösségi terekben lehetőség szerint tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot. 

Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott 

tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.  

 A személyi higiéné alapvető szabályait a gyermekek, tanulók tartsák be. Használjanak 

papír zsebkendőt köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendőt szemetes 

kukába dobják és alaposan mossanak kezet, fertőtlenítsenek. Rendszeresen 

szellőztessenek, szünetekben tartózkodjanak friss levegőn.  

 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, 

dolgozó és vendég látogathatja.  

 Az iskola tájékoztatást kér arról, ha a család vagy a család valamelyik tagja augusztus 

15-31-e között külföldön tartózkodott vagy környezetében fertőzött személy van, vagy 

a koronavírus tüneteihez hasonló tartós betegségben szenved (orvosi igazolás!). Az 

eset jellegétől függően az osztályfőnökkel való egyeztetés után javasoljuk az iskolától 

való távolmaradást vagy kötelező maszkviselést. 

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

 Az iskola minden használója számára javasoljuk az EMMI A köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című 

dokumentum pontjainak (2020. aug. 17.) a betartását. 

 

 

 



Teendők krónikus beteg tanulók és szüleik számára a biztonságos iskolába 

járásért:  

 A krónikus beteg gyermek kérjen igazolást a háziorvosától a krónikus betegségéről, ill. 

a javasolt óvó-védő teendőkről, s tartsa be azokat. 

 A megfelelő iskolai ellátás érdekében kérjen segítséget az iskolaegészségügyi 

szolgálattól, osztályfőnöktől, esetleg kollégiumi nevelőtől!  

 Konzultáljanak a háziorvossal az ajánlott önkéntes védőoltásokról!  

 Kerüljék a tömegközlekedést, tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot, amennyiben ez 

nem lehetséges, viseljenek maszkot!  

 Osztályteremben a friss levegő közelében üljenek, kerüljék a zsúfoltságot! - Naponta 

többször mossanak kezet, kerüljék az arcuk piszkálását!  

 Fokozottan ügyeljenek a napi folyadékbevitelre, rendszeres étkezésre, 

zöldséggyümölcsfogyasztásra, az állapotuknak megfelelő rendszeres testmozgásra, 

alvásra, vidámságra!  

 Elhúzódó betegség, hiányzás esetén konzultáljanak az osztályfőnökkel a távoktatás 

lehetőségéről. 

 

Egészségügyi protokoll: 

 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges, 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

 Az intézmény minden dolgozója haladéktalanul jelezni köteles az intézmény 

vezetőjének, ha esetében koronavírus fertőzés, vagy annak gyanúja áll fenn. 

 A munkavállalók védőfelszerelésekkel történő ellátása a munkáltató feladata. 

 Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetőek, haladéktalanul el kell különíteni, egyúttal értesíteni az 

iskolaorvost/üzemorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

 Tanuló esetén a szülő/gondviselőt haladéktalanul értesíteni kell. Az elkülönített tanuló 

felügyeletét ellátó személy számára a maszkon túl gumikesztyű használata is kötelező. 

A tanuló és a dolgozó az intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

Köszönöm az együttműködést! Jó egészséget kívánok Mindenkinek, az Úr áldása legyen az új 

tanévünkön! 

 

 

Eger, 2020. augusztus 31. 

 

      Karóczkai Júlia 

           igazgató 


