JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE
A FÉNYI GYULA JEZSUITA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÓVODÁBAN
2021. 11. 24-től
Az intézmény az NNK Eljárásrend és a vonatkozó EMMI intézkedési terv, valamint a JTMR mint
Fenntartó által közzétett ajánlások alapján elkészített intézkedési
terv végrehajtásával
maximálisan törekszik egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítására, tanulóink
és dolgozóink egészségének védelmére.

Megelőző intézkedések
1. Az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek teljeskörű fertőtlenítése megtörtént
(tanítási szünetekben) és folyamatosan zajlik a tanítási napok kezdetén és végén.
2. Az intézménybe csak egészséges személy léphet be. Az egészségügyi okból hiányzó
tanulótól orvosi igazolást kérünk arról, hogy a diák újra közösségbe mehet. Ezen szabály
alól kivételt jelent a járványügyi megfigyelés alatt eltöltött idő (karantén) amely alól az NNK
határozata ad felmentést. A karantén dátumát tartalmazó NNK határozat az iskolai
hiányzások igazolásaként szolgál.
3. A tanulók és az iskola, óvoda dolgozói megismerték az iskolában érvényben lévő
egészségügyi óvintézkedéseket és szabályokat.
4. A mosdókban infografikák tájékoztatnak a helyes kézmosás módjáról. Kézszárítók
biztosítják a higiénikus kézszárítást. A mosdóknál fali kézfertőtlenítőket helyeztünk el.
5. Az intézmény járványügyi megbízottat jelölt ki Bakosné Vass Krisztina védőnő
személyében. A járványügyi megbízott felelős a COVID-19 igazolt fertőzöttek
nyilvántartásáért illetve az adatok hatóságok felé történő továbbításáért. Fertőzés gyanú
esetén COVID antitest gyorstesztet végez, annak eredményét dokumentálja, felettesének és
pozitív eredmény esetén a járványügyi hatóságnak megküldi.
6. Elkülönítő szobákat alakítottunk ki mind a kollégiumok, mind az iskola épületében.
7. Az iskola területén, a közösségi terekben és az osztálytermekben kézfertőtlenítőt helyezünk
el.
8. Kérjük a diákokat, hogy mindenki rendelkezzen saját egészségügyi csomaggal
(kézfertőtlenítő, papírzsebkendő, szájat és orrot eltakaró maszk, kéztörlő).
9. Nyomatékosan felhívjuk a diákok figyelmét a szappanos kézmosás fontosságára.
10. Nevelői-pedagógiai munkánk részévé tesszük a vírushelyzetre való felkészítést és a felelős
magatartásra nevelést.
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Az intézménybe való belépés
11. Az intézménybe érkezőket megfelelő információ (plakátok) és fertőtlenítő pontok fogadják,
valamint testhőmérséklet mérés történik.
12. Szülők és látogatók belépése csak indokolt esetben engedélyezett, számukra az orrot és
szájat eltakaró maszk szabályos viselése kötelező. A szülőket kérjük, hogy a portán várják
meg gyermekeiket. Az autóval érkezők továbbra is igénybe vehetik a fiúkollégium körül
kialakított körforgalmat, de az épületekbe nem léphetnek be. Ez vonatkozik a kollégiumba
érkező vagy távozó diákjainkat kísérő szülőkre is. Ügyintézés céljából kizárólag a portán
keresztül - maszkot viselve - léphetnek be az iskolába. A porta értesíteni fogja az érintett
ügyintézőt.
13. Az iskola templomában tartott egyházi alkalmakon való részvételt (pl. roráte) kérjük
fontolják meg. A legveszélyeztetettebb, 5-6. évfolyamosok esetében kérjük a szülőket, hogy
ne vegyenek részt. Az idősebb évfolyamok esetében is törekedjünk a zsúfoltság
elkerülésére és kérjük, hogy a védettségi igazolvány ellenőrzésére legyenek felkészülve.

A közösségi terek használata
14. Az iskola és a kollégium közösségi tereiben, ahol a megfelelő (1,5 m) távolság nem
biztosítható - az osztálytermekben, portán, folyosókon, gazdasági irodában, a titkárság
előtt, ebédhez sorakozásnál (akár a szabadban is) - a maszk viselése KÖTELEZŐ.
15. A maszk viselési kötelezettség alól kivételt képeznek a testnevelés és a táncórák, ahol az
intenzív oxigénbevitel elengedhetetlen.
16. A tanórákon - a távolságtartás biztosítása mellett - az órát tartó tanár rendelkezik a
maszkviselés szabályairól, a tanulási helyzet függvényében. A csoportbontás miatt a
tanórák 90%-ában a távolságtartás feltételei adottak. Amennyiben mégis előfordul, hogy
helyhiány miatt a távolság nem biztosítható, a maszk viselése KÖTELEZŐ.
17. A diákok a szüneteket az udvaron töltik, ahol a távolságtartás biztosított.
18. Az iskola éttermében távolságjelző matricákat és a sorakozást megkönnyítő kordonokat
helyeztünk el.
19. A tanórák, testnevelés foglalkozások szervezése során törekszünk arra, hogy a torlódás és a
zsúfoltság elkerülhető legyen.
20. Tanórán a tanár feladata biztosítani a szükséges járványügyi távolságot a diákok között.

Tantermek és csoportszobák használata
21. A takarítók minden nap fertőtlenítik a tantermeket és az óvodai csoportszobákat.
22. A termeket az órát tartó tanár nyitja/zárja. Rossz idő esetén, amikor a szabad levegőn
tartózkodás nem kivitelezhető, a tantermeket nyitva tartjuk, hogy a folyosói zsúfoltságot
elkerüljük.
23. A termeket óraközi szünetekben szellőztetjük.
24. Az óra elején felületfertőtlenítés történik a teremben elhelyezett fertőtlenítő készlet
használatával.

Iskolai étkezések rendje
25. A fertőzések elkerülése érdekében tízórait csak a kollégista tanulóinknak biztosítunk.
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26. Kérjük a szülőket, hogy a megfelelő tízórairól és uzsonnáról gondoskodjanak gyermekeik
számára.

Tömegközlekedés használata
27. A tömegközlekedési eszközökön - mivel elsődleges fertőzés forrásnak tekintendők - orrot és
szájat eltakaró maszk (lehetőleg FFP-2 típus) viselése kötelező.
Tájékoztatási kötelezettség
28. A szülő köteles írásban (email: fenyi@jezsu.hu) az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy
a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
29. Az intézmény tájékoztatást nyújt a tantestület és a szülők felé az érvényes járványügyi
tájékoztatási kötelezettségek betartásával.

Elkülönítés
30. A betegség tüneteit mutató személyt haladéktalanul elkülönítjük, a járványügyi megbízott
intézkedik az orvosi vizsgálat ügyében, valamint értesíti a szülőket.
31. Amennyiben egy diákunkról vagy munkatársunkról COVID pozitivitás derül ki, elvégezzük
a kontakt kutatást és az NNK-val egyeztetve a szoros kontaktnak számító személyek
karanténba kerülnek, amennyiben nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

Fertőzésen átesett személy visszatérése
32. A COVID-19 fertőzésen átesett személy akkor térhet vissza az iskolába, ha megfelel az
alábbi feltételek valamelyikének: letelik a számára előírt karantén időtartama; rendelkezik
2 negatív PCR teszteredménnyel, amelyek 48 óra különbséggel készültek.
33. COVID-19 fertőzésen átesett tanulók esetében - külön orvosi kérelem nélkül is - két hetes
időtartamra testnevelés foglalkozás alóli felmentést biztosítunk.

Közösségi programok szervezése
34. A mindenkori állami (és egyházmegyei) korlátozó előírások betartásával szervezünk
rendezvényt, biztosítjuk a megfelelő munkakörülményeket és a kollégiumi lakhatást. Ezen
előírásoknál szigorúbb eljárásról szükség szerint a felelős vezető dönthet a körülmények
figyelembe vételével.
35. 2021.10.21-én kelt EMMI rendelet jelent meg a szalagavatóra vonatkozóan, mely szerint a
szalagavató bál speciális iskolai rendezvénynek tekintendő. Az iskolával jogviszonyban álló
tanulók, pedagógusok és dolgozók korlátozás nélkül részt vehetnek ezen a rendezvényen (a
napi iskolába járás ill. munkavégzés során amúgy is együtt vannak az intézményben). A
külsős személyek (szülők, testvérek, meghívott vendégek) tekintetében a 484/2020. Korm
rendelet az irányadó. Ennek értelmében a zárt térben tartott rendezvényen kizárólag a
koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét
be nem töltött személy vehet részt. Emellett az egészségvédelmi óvintézkedések és a
fertőzési kockázatot minimalizáló helyi szabályok betartása is szükséges.
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36. Az EMMI 2021.10.20-án kelt határozata értelmében iskolai szervezésű csoportos utazások
megvalósítása (pl. Határtalanul, Erasmus+) csak az oktatási miniszterhez benyújtott
kérelem alapján, egyedi engedéllyel lehetséges.

Óvodára vonatkozó intézkedések
37. Az óvoda kiemelten veszélyeztetett területnek számít a fertőzés szempontjából, ezért ott a
megelőző intézkedéseket (fertőtlenítés, takarítás, szellőztetés) kiemelt figyelemmel végzik
a munkatársak.
38. A szülők az intézménybe csak vezetői engedéllyel és kizárólag maszkot viselve léphetnek
be. A gyermek intézménybe kísérése és a hazavitel előtti várakozás során is kötelező a
maszk viselése.
39. A tömegközlekedés igénybevételét jelentő óvodai programok megtartásáról az óvodavezető
rendelkezik a járványhelyzet alakulásától függően.
40. Az óvodai dolgozók rendszeres tesztelését biztosítjuk.
41. Az óvoda tisztító és fertőtlenítő szerekkel történő ellátását az üzemeltetés biztosítja.
42. Igazolt fertőzés esetén kontakt kutatást végzünk, értesítjük a szülőket és tájékoztatjuk az
NNK-t.

Holczinger Ferenc SJ
Igazgató

MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉS
A FENNTARTÓ ÁLTAL KÜLDÖTT JAVASLATOK ALAPJÁN
Eljárás COVID fertőzés / gyanú esetén
1. Lázasan, hőemelkedéssel (37° C fel5ett) nem szabad munkába elindulni, otthon kell
maradni, és szükség szerint orvosi kezelést kell igénybe venni. A betegséget az október
végétől alkalmazásba vett MILTON applikáción keresztül lehet és kell bejelenteni a
munkáltatónak. A háziorvosok antitest gyorsteszttel ma már gyorsan meg tudják állapítani
a biztos COVID fertőzést.
2. Arra az esetre számítva, ha valamely munkatársunk a munkahelyen észleli az enyhébb
tüneteket, lázat, a védőnő antitest gyorstesztet végez.
3. Tünetmentes esetben, szükség szerint továbbra is biztosítjuk a rendtagok, munkatársak
részére a biztos eredményt adó PCR tesztet.
4. Igazolt COVID fertőzés esetén kérjük azt haladéktalanul bejelenteni a megjelölt COVID
felelős (védőnő), intézményi szinten a COVID koordinációjáért felelős személy (nevelési
igazgatóhelyettes) részére. Minden esetben - házon belüli - kontakt kutatással és célzott
fertőtlenítéssel, valamint izolációval igyekszünk a fertőzés tovább terjedését gátolni.
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Külföldi utazás esetén szükséges teendők
5. Az EMMI 2021. okt. 20-án kelt határozata értelmében iskolai szervezésű csoportos utazások
megvalósítása (pl. Határtalanul, Erasmus+) csak az oktatási miniszterhez benyújtott
kérelem alapján, egyedi engedéllyel lehetséges.
6. Egyéni külföldi utazás esetén az intézmény vezetőjét tájékoztatni kell. Az utazás
tervezésénél
vegyük
figyelembe
a
célország
fertőzési
helyzetét!
https://www.idokep.hu/koronavirus.
7. Magyarországra történő hazautazást követően - november 1-től - friss (2 napon belüli)
COVID teszt elvégzése kötelező lesz a Rendtartomány munkavállalói esetében:
8. A vörös zónából történő hazatérés esetén - összhangban a hatósági előírásokkal - PCR
tesztet kérünk, a többi ország esetében elegendő, ha antitest tesztet készítetek.
9. Hivatali célú utazást követően a PCR tesztet a központi COVID költség alapból fedezzük,
magáncélú utazás esetén a munkavállalónak saját költségre kell azt elvégeztetni. A
tesztelést előre kell megtervezni és szervezni, hogy ne húzódjon sokáig az ügyintézés.
Negatív teszt birtokában lehetséges munkába állni, annak kézhezvételéig távmunka
engedélyezhető.
10. A teszt eredményét (PCR tesztnél a laboreredményt, antitest tesztnél az eredményt mutató
teszt fényképét, névvel és dátummal ellátva) - az intézményi és a Provincia COVID felelősön
kívül - a közvetlen munkahelyi vezetőnek kell eljuttatni, aki - munkavállalók esetében,
pozitív eredménynél - továbbítja azt a hatóságoknak.
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