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INTÉZKEDÉSI TERV A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉRE
TOMORI PÁL KATOLIKUS GIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM
Az intézkedési terv vonatkozik:
 az intézmény/kollégium (az intézményre leírtak a továbbiakban – külön
megjegyzés nélkül - vonatkoznak a kollégiumra is) minden dolgozójára,
 az intézmény tanulóira,
 a szülőkre (gondviselőkre),
 az intézménybe belépő személyekre.
A terv célja:
 a jogszabályoknak való megfelelés, központi utasítások végrehajtása
 a járvány iskolai terjedésének megakadályozása, az esetleges megbetegedések
elkerülése
 egységes eljárásrend kialakítása
Az intézkedési terv visszavonásig érvényes, annak betartása mindenki számára kötelező,
azért mindenki felelősséggel tartozik. Kiemelt a felelőssége a heteseknek, a tanároknak,
ügyeleteseknek, a portaszolgálatnak és a technikai személyzetnek. Az előírások be nem
tartása azonnal büntetést von maga után.
1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
1.1.Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló és dolgozó
látogathatja. Az egészségi állapot kérdésének eldöntésében az orvos (háziorvos,
gyerekorvos) az illetékes személy.
1.2.Az intézménybe belépéskor maszk, kézfertőtlenítő használata, illetve testhőmérés
kötelező.
1.3.Az épületbe a tanulókon, dolgozókon kívül csak előre egyeztetetten, illetve vezetői
engedéllyel lehet belépni, vonatkozó nyilatkozat kitöltésével.
1.4.Meg kell tennünk a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások
megelőzésére (a távolságtartás betartására) mind az intézmény területén, mind az
intézmény épülete előtt.
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1.5.Mindenki kerülje a személyes érintkezést (pl. kézfogás, puszi, ölelés stb.).
1.6.Az osztálytermekben gondoskodnunk kell – lehetőség szerint - a tanulók lazább
elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló
helyiségek bevonásával. A szokott terembeosztás ennek következtében
megváltozik (lásd tanév helyi rendje).
1.7.A közösségi terekben (pl. folyosókon, aulákban, az épületbe belépve, a tantermekből
kilépve, stb. tehát a tantermeken kívül) egyszerre csak annyi gyermek, tanuló
tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság, illetve a szájat és
orrot eltakaró maszkot kell viselni. Nem kötelező ezen szabályok betartása az
udvaron, illetve az aulában tartott tanítási órákon.
1.8.A tantermek elhagyásakor és visszatéréskor a kihelyezett kézfertőtlenítőt kötelező
használni, amelynek ellenőrzése a hetes, a szaktanárok és az ügyeletes feladata és
felelőssége.
1.9.Az iskolai rend biztosabb betartása érdekében az idei évtől három ügyeletes lesz:
 udvar és az aula rendjéért felel,
 földszint rendjéért felel
 első-második szint rendjéért felel.
1.10.

A büfé működési rendje:

 7 órától 7:35-ig a büfé a közösségi térre vonatkozó szabályok betartása mellett
üzemel,
 a továbbiakban az osztályok két megbízott felelőse összegyűjti az előre jelzett
igényeket és továbbítja azokat a büfé üzemeltetőjének, aki a tanítási órán előkészíti
azokat és szünetben átadja a felelősöknek (dobozban), az előkészített pénz
ellenében.
1.11.

Az iskolában a csengetési renden egyelőre nem változtatunk.

1.12.
A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – lehetőleg - el kell kerülni.
Amennyiben ez nem megoldható (pl. nyelvi bontások, szaktantermi órák esetén), az
osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Ez mindig
a tanterem elhagyása előtt történik a tanár ellenőrzésével. A tanulók elpakolnak
mindent az asztalról (a táskába, a fiókok üresek maradnak), majd az egyik hetes az
asztalokat, padokat fertőtleníti, a másik pedig áttörli azokat (eszközök biztosítottak).
Az IKT eszközöket áramtalanítás után csak speciális alkohol tartalmú fertőtlenítő
szerrel szabad áttörölni (nem szabad közvetlenül az eszközre permetezni) egy erre a
célra külön használt törlőkendővel (a kendőre kell fújni a fertőtlenítő szert, majd azzal
törölni az eszközt).
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1.13.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében lehetőleg szabad téren kell
megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban,
kiscsoportokban) kell végezni. Az udvarra a szertáron keresztül kell kivonulni
(visszatéréskor a lábbeli gondos, kétszeri – szertár, tornaterem) takarításával). A
tömegsport órák esetében lehetséges – a szülő és osztályfőnök egyetértésével – online
foglalkozás is. A sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
1.14.
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve
az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél – a testnevelő döntése
alapján – használható a konditerem. A tornaórákra menő tanulók – lehetőleg a saját
szintjük WC-jét használják, mert a tornaöltözőknél lévő mellékhelyiségek a 12.a-nak
és a 13. évfolyamnak állnak főként rendelkezésre. A földszinten a lánytanulók
használhatják az eddigi személyzeti WC-t is. Mindenki csak a saját szintjén lévő
mosdót használhatja (12. b a földszintit). A mellékhelyiségekben különösen fontos
fertőtlenítő kézmosás.
1.15.
Az esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével
járó rendezvények elmaradnak, illetve szűkített keretek között, engedélyezett
formában kerülhetnek megrendezésre. Ilyen pl. a gólyabál, őszi osztálykirándulások.
1.16.
A szülőkkel való kapcsolattartás online történik. Az őszi szülői értekezlet
megtartása az akkori helyzetnek megfelelően, szabályozottan történik (pl. online, vagy
osztályonként eltérő időpontban).
2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
2.1.Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására.
2.2.A személyi higiéné alapvető szabályairól (+ pl. köhögési etikett), erről az
eljárásrendről a tanulók részletes tájékoztatást kapnak az első osztályfőnöki órákon,
amelyet aláírásukkal igazolnak.
2.3.A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása
érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, az intézmény
személyzete ezért gondoskodik a napi többszöri fertőtlenítő takarításról.
2.4.Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a
szociális helyiségekre is. Különösen fontos ezért, hogy a hetesek a szünetekben a
tantermeket szellőztessék (réteges öltözködés).
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3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
3.1.Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére.
3.2.Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani az alapos szappanos
kézmosásra, amelyik tanuló ezt nem teszi meg, azt az ügyeletes tanár a sor végére
küldi.
3.3.A folyosón, az ebédlőben sorállásnál a védőtávolság betartása kötelező, az asztalokat
évfolyamonként helyezzük el.
3.4.Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközöket nem szabad
más asztalhoz átadni.
4. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
4.1.A kollégiumban a tanulóknak, ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt
azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A nevelők a tanulókat naponta
kikérdezik(szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén
testhőmérséklet mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A
koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.
4.2.A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum
1,5 méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.
4.3.Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató
tanulók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.
4.4.A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve,
a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni.
4.5.A férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítési és hatósági karantén helyszín
céljából.
4.6.A kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi
szabályoknak megfelelően kell megszervezni.
5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
5.1.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,
májés
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.
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5.2.Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN (riasztási protokoll)
6.1.Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az
ifjúságvédelmi felelőst (Barta Mária tanárnőt, vagy a titkárságot), kollégiumban
Kissné Faragó Mária ápolót, vagy az ügyeletes tanárt, majd az iskolaegészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek
esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel
kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
6.2.Elkülönítési hely a gimnázium épületében a földszint 21. sz. terem, kollégiumban az
I.em.1.; II.em.14.; III. em. 7.
6.3.A bejáratnál lázat mérő portásnak és a beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek
kesztyű és maszk használata kötelező.
6.4.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.
6.5.A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül. Az igazolást azonnal át kell adnia az osztályfőnöknek
vagy helyettes osztályfőnöknek.

