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A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE 

2021/2022 
 

1. Iskolába indulás előtt 

Ha a gimnázium tanulója betegnek érzi magát, akkor ne jöjjön iskolába, hanem keresse 

meg a háziorvosát. A tanulók esetében a szülők felelőssége, hogy betegen ne engedjék 

közösségbe a gyermeküket. 

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

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben a gyermeküknél  tüneteket  

észlelnek, a  NNK aktuális  eljárásrendje  alapján gondoskodjanak  orvosi  vizsgálatról. A szülő 

köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 

2. Belépés az épületbe 

Az iskolába a főbejáraton keresztül lehet bejönni, ahol kötelező a kézfertőtlenítés és a 

testhőmérséklet-mérés, amelyet a munkatársaink ellenőriznek. 

 

3. Az épületen belül 

AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGI TEREIBEN NEM KÖTELEZŐ A MASZK VISELÉSE, kivéve az 

iskolaorvosi rendelő és váró területét! 

Az épületen belül a főbejáraton túl a mellékhelyiségekben, a sportcsarnokban és a több 

csoport által használt tantermekben (pl. ének-zene, rajz, dráma, természettudományi, 

digitális, kistermek, laborok stb.) vannak kihelyezve kézfertőtlenítők, amelyek használata 

ajánlott a tanterembe, sportcsarnokba lépéskor.  

 

4. Tanítási órán 

Az időjárási viszonyok figyelembevételével a tantermeket szellőztetni kell. A 

tantermekben a maszk használata nem kötelező, de ajánlott. 

5. Rosszullét, betegség esetén 

Ha valaki a tanítási idő alatt rosszul érzi magát, akkor azt azonnal jelentse az 

osztályfőnökének, tanárának, aki(k) értesítik a szülőket, az iskolaorvost. A szülők 

megérkezéséig a tanuló külön, erre kijelölt helyen tartózkodhat. 

Ha az iskola tanulójáról vagy dolgozójáról az egészségügyi szervek megállapítják a 

koronavírus fertőzöttséget, akkor ennek tényét az intézmény vezetője felé haladéktalanul 

jelezni kell a szülőnek, dolgozónak. 
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6. Köhögési, tüsszentési etikett 

Köhögés, tüsszentés esetén az alábbi szabályokat kell betartani: 

a) Köhögéskor, tüsszentéskor papírzsebkendővel fedje az orrát, száját. 

b) Ha nincs kéznél zsebkendő, a könyökhajlatába köhögjön, tüsszentsen. 

c) A zsebkendőt csak egyszer használja, utána dobja el. 

d) Alaposan mosson kezet folyóvízzel és (folyékony) szappannal, majd alaposan 

törölje meg a kezét eldobható kéztörlővel. 

 

7. Büfé, étkezés, ebédlő használata 

Napközben továbbra is tilos az épületet elhagyni, ezért a diák hozzon magával tízórait.  

Az iskola ebédlőjében továbbra is lehetőség van tanítási időben az étkezésre. Az 

ebédlőben az asztalok és a székek úgy vannak elrendezve (asztalok széthúzva, két székkel), 

hogy a távolságtartás biztosítva legyen, ezért az asztalok és a székek elhelyezésének 

átrendezése tilos!  

Az ebédlőbe lépés előtt kötelező a kézmosás!  

8. Hiányzások és azok igazolása 

A hiányzások igazolása továbbra is alapvetően az intézmény házirendjében leírtak alapján 

történik, az alábbi kiegészítéssel: Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt 

otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet 

újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

Igazolt hiányzásnak tekintendő az is, ha a gyermek hatósági karanténba került (külön 

igazolás nélkül). 

 

9. Szülők az iskolában 

Szülő, kísérő csak indokolt esetben jöhet be az iskolába. Kérjük, hogy az adminisztrációs 

ügyeket lehetőleg elektronikus úton intézzék. 

 

Szolnok, 2022. március 16. 

 

Deák László 

intézményvezető 
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1. melléklet  

A SZÜLŐ FELELŐSSÉGE 
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

 
 Gyermekét csak egészségesen, tünetmentesen engedi a gimnáziumba; 

 Amennyiben gyermekén a koronavírus fertőzés tüneteit észleli, a háziorvost, házi 

gyermekorvost értesíti; 

 Az iskolát azonnal értesíti, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll 

fenn; 

 A gimnáziummal lehetőleg elektronikusan tartsa a kapcsolatot, csak a legszükségesebb 

esetben jöjjön be személyesen (hivatalos ügy) előzetesen egyeztetett időpontban; 

 Amennyiben szükséges csak egészségesen, tünetmentesen jöhet be az iskolába,  a 

bejáratnál kézfertőtlenítést kell végezni; 

 Kísérje figyelemmel az iskolai járványügyi szabályok bevezetését, alkalmazását; 

 Gyermekét otthon is emlékeztesse, motiválja az iskolai higiénés és egyéb szabályok 

betartására. 

 Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a 

kezelőorvosigazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. 

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.1

 

 

 

                                                           
 



SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 
5000 SZOLNOK SZÉCHENYI KÖRÚT 16. 

 

4 
 

2. melléklet 

 

MIT KELL BETARTANI A TANULÓKNAK 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN? 

 

 A tanulók csak egészségesen, tünetmentesen jöhetnek iskolába; 

 Az iskolában belépéskor és a nap folyamán minél gyakrabban alapos kézmosást-

kézfertőtlenítést végezzen; 

 A gimnáziumba érkezéskor kötelező a bejáratnál részt venni a testhőmérséklet- 

mérésen;

 Tartsa be a köhögési-tüsszentési etikettet: Köhögéskor-tüsszentéskor 

papírzsebkendővel orrát-száját takarja el! Ha nincs nála zsebkendő a könyökhajlatba 

köhögjön-tüsszentsen! A használt zsebkendőt rögtön a szemetesbe dobja ki, ezt 

követően mossa meg a kezét majd fertőtlenítse azt; 

 Minden étkezés előtt-után, WC-használat után, testnevelés óra után, gyakorlati-

eszközös (pl. informatika terem, labor) foglalkozás után alaposan mosson kezet és 

fertőtlenítse azt; 

 Csak a saját dolgait (pl. füzet, ceruza, radír, vonalzó, telefon, étel stb.) használja; 

 Figyeljen oda a tantermek megfelelő szellőztetésére. 
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3. melléklet 

 

CSENGETÉSI REND 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE 

2021/2022 

2022. március 16-tól 
 

 

1. óra  7:45 – 8:30 

10 perces szünet 

2. óra  8:40 – 9:25 

10 perces szünet 

3. óra  9:35 -10:20 

10 perces szünet 

4. óra  10:30 - 11:15 

10 perces szünet 

5. óra  11:25 - 12:10 

20 perces szünet (ebéd) 

6. óra  12:30 - 13:15 

15 perces szünet (ebéd) 

7. óra  13:30 - 14:15 

5 perces szünet 

8. óra  14:20 - 15:00 


