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Intézményi protokoll
A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel az intézmény az alábbi protokollt határozta meg,
mely 2020. 08. 31-től módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a
járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.
A protokoll minden intézmény területén tartózkodóra (tanulók, dolgozók, látogatók)
vonatkozik.
Az intézmény látogatása
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. A szülők kötelesek tájékoztatni az intézményt, amennyiben gyermeküknél
tüneteket észlelnek, valamint az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy
igazolt fertőzés van.
Az a tanuló, aki augusztus 15 után külföldön (sárgával, vagy pirossal jelzett országban) volt,
két hét karanténra köteles, vagy kettő negatív koronavírus tesztet kell bemutatnia.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
Gimnáziumba való belépés során több bejárat áll rendelkezésre (főbejárat, 3., 5., 8., 9. ajtók).
Belépés után kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítők, illetve a közös helyiségekben a szájmaszk
használata. Minden diák a lehető legrövidebb úton érkezzen a tanterembe. A teremváltásoknál
a lehető legrövidebb ideig tartózkodjunk a közösségi terekben.
Ennek érdekében a textilborítású, nem fertőtleníthető bútorokat raktárba helyeztük.
Az óraközi szünetekben javasolt az udvaron tartózkodás.
A tantermekben a létszámot figyelembe véve a lehető legnagyobb távolságtartásra törekedjünk.
Fokozottan figyelni kell a termek szellőztetésére illetve a mellékhelyiségek fertőtlenítésére.
Az osztálytermekben és a mellékhelyiségekben fertőtlenítőket helyezünk el. Lehetőség szerint
mindenki hozzon magával is kézfertőtlenítőt. A fertőtlenítő használata minden az intézmény
területén tartózkodótól elvárt.
Kollégiumba való belépés csak kollégista diákok számára engedélyezett, bejárós diákok a
kollégiumi közös helyiségeket nem használhatják.
Külső látogatók az intézmény területére csak előzetes engedély alapján léphetnek szájmaszkban
és kézfertőtlenítés után.
Az iskola épületében csak az ott dolgozók és a jelenleg az iskolában tanuló diákok
tartózkodhatnak. A diákok az iskola épületében nem fogadhatnak látogatót.
Az intézmény nyitvatartási rendjét visszavonásig korlátozzuk. A tanítási idő vége után a
tanulóknak el kell hagyni az iskolát. A főbejárat és a tantermek 17 órakor bezárnak, a
tornaterem tanítási időn kívüli használata a korábbi évek gyakorlatától eltérően külső vendégek
és a bejárós diákok számára nem lehetséges.
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Kollégista diákok 17 óra után a gimnázium területén csak vacsora és tornatermi szakkör ideje
alatt tartózkodhatnak.
Jó idő esetén a menza és a tornaterem megközelítése lehetőleg a díszudvaron keresztül
történjen.
Étkezés
Büfé: Sorban állás esetén lehetőség szerint 1,5 m távolságot kell tartani.
Menza: A menzára való belépés a megszokott rendben történik. Sorban állás esetén lehetőség
szerint 1,5 m távolságot kell tartani. A menzán való tartózkodás alatt a Hungaszt protokollja az
irányadó.
A menzára saját evőeszközöket, tányérokat, poharakat bevinni szigorúan tilos. A Hungaszt
tulajdonát képező eszközöket a menzáról kivinni tilos.
A menza elhagyása csak a kijelölt ajtón történhet meg.
A menzai étkezés meghatározott rend szerint, a kijelölt idő intervallumban történik, melyről az
osztályfőnökök adnak tájékoztatást.
Rendezvények
A vírushelyzetre való tekintettel a tanév hagyományos rendezvényei nem, vagy nem abban a
formában kerülnek megrendezésre.
Hiányzás
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 nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
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Teendők beteg személy esetén
Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Diák esetén a szülő/gondviselő
értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék
meg telefonon a diák háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel
rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve
a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben
fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően
ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
A tanuló az iskolába / kollégiumba – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem
bírálhatja felül.
A hiányzások esetében kérjük, a szülők jelezzék az E-ügyintézésen keresztül, hogy a tanuló
várhatóan mettől-meddig fog hiányozni. Az intézménybe hamarabb nem lehet visszatérni, mint,
ami az igazoláson szerepel, akkor sem, ha valaki már jól érzi magát. Témazárót megírni sem
tartózkodhat az épületben, aki nem rendelkezik lezárt igazolással.
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.
Szülőkkel való kapcsolattartás
A szülőkkel való kapcsolattartás az online térre korlátozódik, amennyiben lehetséges. A
megszokott iskolai fogadóóra, mint eddig, nem lesz. A délelőtti fogadóóra idejében elérhetők
telefonon, vagy online a tanárok. Amennyiben erre igény van, előre egyeztetni kell a tanárral.
Szülői értekezlet csak a nyelvi előkészítő és a végzős évfolyamnak lesz.
Digitális oktatásra való átallás
Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat
és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát
tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről
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bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy
tesztje koronavírus-pozitív.
Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az
intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend
bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől
haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az
intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A
további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése
és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő
kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen
kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem
látogathatják.
Ha szükséges a digitális oktatásra való áttérés, intézményileg a jól bevált O365 program adta
lehetőségeket használjuk.
Első héten minden tanuló tájékoztatást kap informatika órákon ennek célszerű használatáról.
A pedagógusok belső továbbképzésen kapnak felkészítést.
A digitális átállásnál új órarend lép életbe, melynek betartása minden tanulóra és pedagógusra
vonatkozik. Meghatározott időkeretben kell a tanulóknak rendelkezésre állniuk hétfő-csütörtök
9-15 óráig (ebédszünettel), pénteken 8-12 óráig.
Balatonalmádi, 2020. augusztus 28.
Dudásné Pirik Mariann
intézményvezető

