Tájékoztató
a Dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban a 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét
idején alkalmazandó eljárásrendről

1. A GIMNÁZIUM LÁTOGATÁSA, KAPCSOLATTARTÁS
Gimnáziumot kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát (osztályfőnököt) értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van
A gimnázium épületében minden tanulónak maszkkal kell rendelkeznie. A tanítási
órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A közösségi
helyiségekben (pl. folyosók, mosdók, előtér, lépcsőház, büfé) az épületben kötelező
szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások
betartása mellett tartjuk meg.
A szülők részére szükséges információkat az intézmény honlapján vagy az E-KRÉTA-n
juttatjuk el.

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
A gimnázium főbejáratánál és hátsó bejáratánál (nagyudvar felöl) vírusölő hatású
kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata minden intézménybe belépő számára
kötelező.
Az intézménybe érkezéskor, továbbá étkezések előtt és után alapos kézmosást vagy
fertőtlenítést kérünk mindenkitől.
A szociális helységekben folyékony szappanos kézmosási lehetőség áll rendelkezésre
ennek használata kötelező.

3. TANULÓI 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
tekintjük.

Igazolt hiányzásnak számít, ha a tanuló hatósági karanténba kerül. Ezen időszakban a
tanuló az otthona elhagyása nélkül, digitális oktatási rendszerben (KRÉTA rendszeren
keresztül) részt vehet az oktatásban. A számonkérési formát a pedagógusokkal kell
egyeztetni.
A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a HÁZIREND és
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.

4. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt
különíteni (41 sz. terem), egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő
értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül
keressék meg telefonon a tanuló háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos
utasításainak alapján járjanak el.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos,
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 gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet a járványügyi helyzet miatt az első tanítási napon köteles
átadni az osztályfőnökének.
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.
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