JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE
A FÉNYI GYULA JEZSUITA GIMNÁZIUMBAN
Az intézmény az EMMI által kiadott intézkedési terv végrehajtásával maximálisan törekszik
egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítására, tanulóink és dolgozóink
egészségének védelmére.

Megelőző intézkedések
1. Az iskola helyiségeinek és berendezéseinek teljeskörű fertőtlenítése megtörtént
(tanítási szünetekben) és folyamatosan zajlik a tanítási napok kezdetén és végén.
2. A szülőktől írásbeli nyilatkozatot kérünk arról, hogy jártak-e gyermekeikkel
külföldön az iskolakezdést megelőző időszakban. Az iskola összes dolgozója
nyilatkozik erről.
3. Az intézménybe csak egészséges diák léphet be. Az egészségügyi okból hiányzó
tanulótól orvosi igazolást kérünk arról, hogy a diák újra közösségbe mehet.
4. A tanulók az első tanítási napon tájékoztatást kapnak az iskolában érvényben lévő
egészségügyi óvintézkedésekről és szabályokról.
5. Az iskola dolgozói megismerték az EMMI által kiadott járványügyi eljárásrendet.
6. A mosdókban infografikák tájékoztatnak a helyes kézmosásról. Kézszárítók és
papírtörlők biztosítják a higiénikus kézszárítást.
7. Az intézmény járványügyi megbízottat jelölt ki Szilágyi Szilvia védőnő
személyében. A járványügyi megbízott felelős a COVID-19 igazolt fertőzöttek
nyilvántartásáért illetve az adatok hatóságok felé történő továbbításáért.
8. Elkülönítő szobákat alakítottunk ki mind a kollégiumok, mind az iskola
épületében.
9. Az iskola területén, a közösségi terekben és az osztálytermekben kézfertőtlenítőt
helyezünk el.
10. Kérjük a diákokat, hogy mindenki rendelkezzen saját egészségügyi csomaggal
(kézfertőtlenítő, papírzsebkendő, szájat és orrot eltakaró maszk, kéztörlő).
11. Nyomatékosan felhívjuk a diákok figyelmét a szappanos kézmosás fontosságára.
12. Nevelői-pedagógiai munkánk részévé tesszük a vírushelyzetre való felkészítést és a
felelős magatartásra nevelést.

Az intézménybe való belépés
13. Az intézménybe kizárólag a Fényi Gyula tér felőli főportán szabad belépni.

14. Az intézménybe érkezőket megfelelő információ (plakátok) és fertőtlenítő pontok
fogadják.
15. Az iskolába érkező személyeknél minden esetben hőmérés történik, amelyet
kötelező kézfertőtlenítés követ. Hőmérőzéshez csak szabályosan viselt, az orrot és
szájat eltakaró maszkban szabad belépni.
16. Az intézménybe csak a tanulók és az intézmény dolgozói léphetnek be.
17. Szülők és látogatók belépése csak kellően indokolt esetben -igazgatói engedéllyel és maszkban engedélyezett.

Az iskola közösségi tereinek használata
18. A diákok a szüneteket az udvaron töltik, ahol a távolságtartás biztosított.
Megnyitottuk a 9-12. évfolyam diákjai számára a templomteret. Az udvaron
közlekedő útvonalat jelöltünk ki, hogy a zsúfoltságot megelőzzük.
19. Az iskola éttermében távolságjelző matricákat helyezünk el.
20. A tanórák és a testnevelés foglalkozások szervezése során törekszünk arra, hogy a
torlódás és a zsúfoltság elkerülhető legyen.
21. Az iskola közösségi tereiben, ahol a megfelelő távolság nem biztosítható- akár
zárt térben: osztálytermekben,portán, folyosókon, gazdasági irodában, a titkárság
előtt, ebédhez sorakozásnál, akár a szabadban - a maszk viselése KÖTELEZŐ.
22. Tanórán a tanár feladata biztosítani a szükséges járványügyi távolságot a diákok
között. A csoportbontás miatt a tanórák 90%-ában a feltételek adottak.
Amennyiben mégis előfordul, hogy helyhiány miatt a távolság nem biztosítható, 
a
maszk viselése kötelező.

Tantermek használata
23. A takarítók minden nap fertőtlenítik a tantermeket.
24. 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.
25. A termeket óraközi szünetekben szellőztetjük.
26. Az óra elején felületfertőtlenítés történik a teremben elhelyezett fertőtlenítő
készlet használatával.

Iskolai étkezések rendje
27. A fertőzések elkerülése érdekében tízórait csak a kollégista tanulóinknak fogunk
biztosítani.
28. Kérjük a szülőket, hogy a megfelelő tízórairól uzsonnáról gondoskodjanak a
gyermekeik számára.
29. Megnöveltük az ebédszünet időtartamát, hogy az ebédelés előtti kézmosásra és
fertőtlenítésre megfelelő idő álljon rendelkezésre.
30. Az iskola tanárai számára elkülönített étkező helyiséget alakítottunk ki.

Tájékoztatási kötelezettség
31. A szülő köteles írásban (email: fenyi@jezsu.hu) az iskolát értesíteni, ha a
gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
32. Az intézmény tájékoztatást nyújt a tantestület és a szülők felé az érvényes javárügyi
tájékoztatási kötelezettségek betartásával.

Elkülönítés
33. A betegség tüneteit mutató személyt haladéktalanul elkülönítjük és a járványügyi
megbízott intézkedik az orvosi vizsgálat ügyében valamint értesíti a szülőket.
34. Amennyiben egy diákunkról hivatalos bejelentést kapunk COVID pozitivitásról,
akkor elvégezzük a kontaktkutatást és az NNK-val egyeztetve a szoros kontaknak
számító csoportot/osztályt karanténba küldjük és számukra tantermen kívüli
digitális oktatást kérelmezünk.

Fertőzésen átesett személy visszatérése
35. A COVID-19 fertőzésen átesett személy akkor térhet vissza az iskolába, ha megfelel
az alábbi feltételek valamelyikének: rendelkezik negatív PCR teszteredménnyel;
vagy háziorvosa igazolja, hogy a számára előírt 10 nap egészségügyi karantén
letöltése és +3 nap tünetmentesség alapján közösségbe visszatérhet.
36. COVID-19 fertőzésen átesett tanulók esetében - külön orvosi kérelem nélkül is - két
hetes időtartamra testnevelés foglalkozás alóli felmentést biztosítunk.
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