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Járványügyi intézkedési terv a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 

számára 

Az EMMI helyettes államtitkára, 2020. augusztus 17-én keltezett járványügyi eljárásrendje, 

ill. az augusztus 31-én intézményünkbe eljuttatott protokoll alapján intézményünkben az 

alábbi intézkedéseket rendelem el. 

Előkészítő szakasz: 

1.) Az augusztus 24-i tanévnyitó értekezleten az alapvető járványügyi előírásokat az 

intézményvezető ismertette a nevelőtestület tagjaival, a tájékoztatásról jegyzőkönyv 

készült. 

2.) A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos nyilatkozatot az osztályfőnökök a tanítás 

első napján eljuttatják a szülőkhöz, diákokhoz. 

3.) Biztosítanunk kell, hogy az intézményt egészséges, tünetmentes dolgozók és tanulók 

látogathassák. Az osztályfőnökök kötelesek a szülőket tájékoztatni arról, hogy nekik 

jelentési kötelezettségük van az iskola felé, amennyiben gyermeküknél koronavírus-

gyanút észlelnek, ill. ha beigazolódik a fertőzés gyanúja. 

4.) Az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal az alapvető higiéniás 

szabályokat a járványra tekintettel. Kötelesek folyamatosan tájékoztatni a tanulókat az 

esetleges változásokról, változó elvárásokról, szabályokról. 

5.) Az adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatot a szülők, a diákok az első tanítási napon 

megkapták. 

6.) A vírusfertőzéssel veszélyeztetett tanulók feltérképezése az osztályfőnökök feladata, 

erről az utasítást az intézményvezető írásban a tanév kezdetekor kiadta. 

7.) A bejáratok feltérképezése megtörtént. A beléptetés reggelente három ajtón történik 

meg. A 11-12. évfolyam az épületbe a testnevelés öltözőkhöz közeli bejáraton léphet be. 

A 9-10. évfolyamon az udvarra néző második bejáratot használja. Az 5-8. évfolyam a 

főbejáraton keresztül jöhet az épületbe. Mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés a 

belépéskor! A testnevelés öltözők felőli ajtót a reggeli ügyeletes tanár, a másik két ajtót 

a portás felügyeli.  

8.) A beléptetés módját az osztályfőnökök ismertetik az első tanítási napon. 

9.) Az épületen belüli mozgást a folyosókat felügyelő tanárok ellenőrzik. Nekik kell 

megakadályozni a nem kívánatos csoportosulásokat. 

10.) Emeletenként az iskola épületében fertőtlenítő pontot alakítunk ki. 

11.) A fertőtlenítő szerek, a megelőzéshez szükséges eszközök mennyiségét nyilván kell 

tartani. Hetente jegyzőkönyvet kell felvenni a meglévő készletekről. Felelős: Gulyás 

Gyuláné pénzügyi ügyintéző. 

12.) A tanulók esetleges digitális tanulással összefüggő eszközeit az intézmény a legelső 

tanítási napon felmérte. A tanulók saját iskolai mail címet kaptak, ezt használják az 

iskolai tevékenységgel kapcsolatos levelezésre. Az intézmény által ajánlott felületek 

használatának tanulmányozása az első két héten megtörténik. A digitális tanrenddel 

összefüggésben elkészült a házirend és az intézményi SZMSZ kiegészítése. 

13.) A tanítási évet megelőzően mindenre kiterjedő alapos takarítás és fertőtlenítés történt az 

intézményben. 
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14.) Tanítási idő idején a hivatalos beléptető pont az iskola főbejárata. A szolgálatban lévő 

portás ellenőrzi, hogy a belépők kitöltsék a rájuk vonatkozó adatokkal a belépési 

jegyzőkönyvet. Minden belépőnek kötelező a szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszk 

használata, s a kéz fertőtlenítése. A tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy szüleik, 

hozzátartozóik csak rendkívül indokolt esetben keressék fel az iskolát. Az intézmény 

portásának is kötelező a maszk viselése, a távolság betartása. 

15.) Tanítási időben rendszeresen fertőtlenítjük a tanulók által gyakran használt eszközöket, 

különös tekintettel az iskolapadokra, mosdókra, öltözőkre, közösségi terekre. A 

fertőtlenítésért a délelőtti időszakban beosztott takarítónő a felelős. 

16.) A délutáni-esti időszakban dolgozó három takarítónő ismét elvégzi a 13. pontban 

felsorolt eszközök, létesítmények fertőtlenítését. 

17.) A tanórákon maszk viselése nem kötelező, de ajánlott. Veszélyeztetett egészségi 

állapotú diákok jelenléte esetén mindenkinek kötelező az osztálytermekben, egyéb zárt 

termekben is a maszk viselése. 

18.) A zárt közösségi terekben, folyosókon, a mosdókban mindenkinek kötelező a maszk 

viselése.  

19.) A tantermekben – amennyiben az időjárási viszonyok megengedik – óra közben is 

kötelező a szellőztetés. Egyéb esetekben a szünetek idején kell törekedni az alapos 

szellőztetésre.  

Utóbbi esetben az órát befejező tanár köteles gondoskodni arról, hogy a szellőztetés 

érdekében az ajtókat ki kell támasztani. 

20.) Biztosítani kell, hogy a tanulók más osztályokban tanuló társaikat a tanítási idő alatt 

lehetőleg ne látogassák meg. A különböző osztályok keveredését tehát lehetőleg meg 

kell akadályozni. Fel kell hívni a tanulók figyelmét, hogy szigorúan kerüljék a bizalmas 

üdvözléseket, a közvetlen testi kontaktust. 

21.) Szünetekben a diákok nagy része maradjon az osztálytermekben. A folyosókon az 

osztályok ne keveredjenek egymással. 

22.) Az iskolai büfénél meg kell akadályozni a tolongást és a tumultust. A tanulók megfelelő 

távolságban várakozzanak, ne használják a büfé előterében levő bútorokat, az étel 

megvásárlása után sürgősen távozzanak a büfé előteréből. A szabályok betartatása a 

második emeleten ügyelő tanár feladata. 

23.) A szülők figyelmét az osztályfőnök felhívja, hogy gyermekeiknek lehetőleg maguk 

csomagoljanak élelmiszert, hogy ezzel is csökkentsük a fertőzés kockázatát, s 

megakadályozzuk a tumultus kialakulását a büfénél.  

24.) A testnevelés órákat a lehetőség szerint a szabadban kell megtartani. 

25.) A párhuzamosan órát tartó pedagógusok egyezzenek meg, hogy a testnevelés órák 

végén melyikük fejezi be hamarabb a tanórát, hogy ne legyen zsúfoltság az öltözőkben. 

Az órákra érkezőknél is biztosítani kell, hogy egyszerre csak egy osztály öltözzön át. 

26.) A testnevelés órákon kerülni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

27.) Az osztálykirándulásokat lehetőleg szabad térre szervezzük, kerüljük a többnapos, ott 

alvást igénylő utazásokat. 

28.) Szülői értekezleteket zárt térben csak fertőtlenítő szerek használata mellett tartunk meg, 

a maszkviselés ebben az esetben mindenkinek kötelező. 
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29.) Az 5. és 6. évfolyam esetében a felügyelő tanár kötelessége, hogy az étkezés előtt és 

után megfelelően fertőtlenítsék kezeiket a tanulók. Különösen oda kell figyelni, hogy az 

ételosztásnál és a tálcák visszavitelénél ne alakuljon ki zsúfoltság. 

30.) Az intézkedési terv részei az intézményi protokollban alkalmazott nyilatkozatok, 

jegyzőkönyvek. 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 1. 

 

  

 Dr. Szenyéri Zoltán 

   intézményvezető 
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1. sz. melléklet a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium járványügyi készültség idején 

alkalmazandó eljárásrendjéhez 
 

NYILATKOZAT 

(szülő/törvényes képviselő) 

 

 

Alulírott ____________________________________________________________(szülő/törvényes 

képviselő) nyilatkozom alábbi gyermekemre vonatkozóan: 

 

A gyermek neve:……………….................................... 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………............. 

Születési helye, ideje (év.hó.nap.):……………………………………………………………............ 

Lakóhelye (pontos cím):………………………………………………………………………................. 

Ha más: tartózkodási helye (pontos cím):………………………………………………………………... 

 

A gyermek a következő tünetektől mentes: 

 

Hidegrázás / láz  

Általános gyengeség/fáradékonyság 

Köhögés     

Torokfájás    

Orrfolyás     

Légszomj/légzési nehézség 

Hasmenés    

Émelygés /Hányás    

Fejfájás   

Hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara 

Izomfájdalom   

Bőrkiütés, elszíneződés a lábujjakon, ujjakon 

egyéb szokatlan, betegségre utaló tünetek 

 

A gyermek az iskolakezdés napját megelőző 14 napban járt külföldön igen            nem  

 

A gyermek az iskolakezdés napját megelőző 14 napban szoros kapcsolatba került beteg, lázas 

vagy légúti tüneteket mutató, vagy megerősítetten vagy valószínűsítetten koronavírussal 

fertőzött személlyel.*   

 

   igen    nem  

 

 

Gyermekem háziorvosa/házi gyermekorvosa: ……………………………………………………………. 

Az orvos elérhetősége (telefonszáma):………………………………… 
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A nyilatkozatot kiállító szülő/törvényes képviselő: 

Neve:……………………………………………………………………………………………………….... 

Születési helye, ideje (év.hó.nap.):………………………………………………………………………….. 

Lakóhelye (pontos cím):…………………………………………………………………………………….. 

Ha más: tartózkodási helye (pontos cím):…………………………………………………………………… 

Telefonszám, e-mail cím:……………………………………………………………………………………. 

 

Nyilatkozom továbbá arról, hogy gyermekemet a tanév során is csak a fenti tünetektől mentesen 

engedem iskolába. Amennyiben a tanév során gyermekemen a fenti tüneteket észlelem, erről 

haladéktalanul értesítem a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát és a továbbiakban az ő 

utasításai alapján járok el. Értesítem továbbá haladéktalanul az iskolát az ………………………. e-mail 

címen arról, ha az orvos véleménye alapján a koronavírus gyanú felmerül, vagy igazolttá válik a 

fertőzés. Amennyiben gyermekem a tanév során külföldön jár vagy szoros kapcsolatba kerül beteg, 

lázas vagy légúti tüneteket mutató, illetve megerősítetten vagy valószínűsítetten koronavírussal 

fertőzött személlyel, azt az iskolának haladéktalanul jelzem. 

 

Az iskola járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendét megismertem és magamra nézve 

kötelezőnek tartom. 

 

 

Dombóvár, 2020…...hó……nap 

 

 

 

…………………………………………………… 

szülő/törvényes képviselő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Szoros kapcsolat: egy háztartás, személyes kapcsolat: 2 m-en belül tartózkodás 15 percig, közvetlen fizikai kapcsolat (pl. 

kézfogás), új koronavírussal fertőzött beteg váladékával érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír 

zsebkendőhöz); utazás (ált. 2 ülésnyi távolság); eü. dolgozó vagy laboros COVID-19 fertőzöttet vagy mintáját kezelte megfelelő 

védőeszköz nélkül 
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2. sz. melléklet a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium járványügyi készültség idején alkalmazandó 

eljárásrendjéhez 

NYILATKOZAT 

(egyszeri belépéshez) 

 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy magamon az alábbi tüneteket nem észlelem: 

– Hidegrázás / láz  

– Általános gyengeség/fáradékonyság 

– Köhögés     

– Torokfájás    

– Orrfolyás     

– Légszomj/légzési nehézség 

– Hasmenés    

– Émelygés /Hányás    

– Fejfájás   

– Hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara 

– Izomfájdalom   

– Bőrkiütés, elszíneződés a lábujjakon, ujjakon 

 

  

– egyéb szokatlan, betegségre utaló tünetek 

 

Koronavírus gyanút vagy fertőzést nem igazoltak nálam  

 

Az elmúlt 14 napban nem jártam külföldön  

 

Az elmúlt 14 napban szoros kapcsolatba nem kerültem beteg, lázas vagy légúti tüneteket 

mutató, vagy megerősítetten vagy valószínűsítetten koronavírussal fertőzött személlyel. 

 

Név; elérhetőség 

(mobiltelefon) 

(nyomtatott betűkkel, illetve 

olvashatóan!) 

Belépés időpontja  

(éééé.hh.nn. óó:pp) 
Aláírás 
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3. sz. melléklet a Dombóvári Illyés Gyula járványügyi készültség idején alkalmazandó 

eljárásrendjéhez 

 

NYILATKOZAT 

(pedagógus, egyéb alkalmazott) 

 

 

Alulírott _______________________________________________________ nyilatkozom arról, hogy  

– koronavírus gyanút vagy fertőzést nem igazoltak nálam,  

 

- magamon az alábbi tüneteket nem észlelem: 

 

– idegrázás / láz  

– Általános gyengeség/fáradékonyság 

– Köhögés     

– Torokfájás    

– Orrfolyás     

– Légszomj/légzési nehézség 

– Hasmenés    

– Émelygés /Hányás    

– Fejfájás   

– Hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara 

– Izomfájdalom   

– Bőrkiütés, elszíneződés a lábujjakon, ujjakon 

– egyéb szokatlan, betegségre utaló tünetek 

 

Az elmúlt 14 napban nem jártam külföldön  

 

Az elmúlt 14 napban szoros kapcsolatba nem kerültem beteg, lázas vagy légúti tüneteket 

mutató, vagy megerősítetten vagy valószínűsítetten koronavírussal fertőzött személlyel. 

 

Abban az esetben, ha a fenti körülményekben változás állna be, erről késedelem nélkül tájékoztatom 

az iskola vezetőségét. 

  

Az iskola járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendét megismertem, és magamra nézve 

kötelezőnek tartom. 

 

Dátum: ___________ 

 

  ________________________ 

  alkalmazott 

 


