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COVID eljárásrend 

Tekintettel a 2020 tavaszán kialakult pandémiára és az aktuális helyzetre, az Oktatási Hivatal 

által kiküldött Intézkedési Terv és az iskolaorvos ajánlásainak figyelembevételével a Szilády 

Áron Református Gimnáziumés Kollégiumban az alábbi intézkedéseket hozzuk. Ezek betartása 

kötelező minden iskolapolgár számára és biztosíthatja az iskola működését.  

Bizonyított tény, hogy minden járvány az iskolai időszakban felerősödik, ezért jelen intézkedé-

sek külön figyelmet érdemelnek és reméljük, hogy ezt a próbaidőszakot iskolánk sikerrel fogja 

teljesíteni. Mindezen rendelkezések betartása valamennyi fertőző betegség terjedését csökkenti.  

1. A nevelési-oktatási intézményt kizárólag COVID19 fertőzés tüneteit nem mutató, 

egészséges gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban, nevelésben, ill. az intézmény működ-

tetésében személyes megjelenéssel csak COVID tünetektől mentes, egészséges dolgozó vehet 

részt. 

2. Milyen tünetek utalhatnak koronafertőzésre? 

COVID fertőzésre gyanús, amennyiben hirtelen kezdettel a gyermeknél, tanulónál az 

alábbi tünetek legalább egyikét észlelik:  

 köhögés (száraz, ingerlő jellegű) 

 láz 

 nehézlégzés 

 hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara. 

A fertőzést valószínűsíti, amennyiben a tünetek kezdetét megelőző 14 napban az illető 

szoros kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel, ill. olyan országban/ területen/intéz-

ményben tartózkodott, ahol igazolt COVID-19 járvány zajlik. 

3. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben a gyermeküknél lázat, vagy erősebb köhögést, 

netán jelentősebb tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  

4. A szülő köteles az iskolát értesíteni mihamarabb, de legkésőbb 24 órán belül, ha a 

gyermeknél koronafertőzés gyanú vagy igazolt fertőzés van és a kezelőorvos utasításáig a gyer-

mek az intézményt nem látogathatja. 

5. Konkrét teendők gyanús tünetek esetén: 

A tünetek megjelenését a diákok jelezzék a pedagógusnak, kollégiumi nevelőnek. Az 

ügyeletes tanár értesíti az iskola vezetőségét, akik értesítik az Iskolaegészségügyi Szolgálatot. 

Ezt követően az alábbi protokoll követendő: 
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A tüneteket mutató személyre az orrát és száját eltakaró sebészeti maszkot kell helyezni és 

ideiglenesen el kell különíteni egy elkülönítő helyiségben. Erre a 255-ös szoba jelöltük ki. Itt 

egyszerre csak egy gyanús eset lehet. Amennyiben még egy vagy több gyanús eset van egy 

időben, vagy a „140-es”, vagy a tornacsarnokban lévő egészségügyi szoba vagy lehetőség az 

udvar szolgálhat az elkülönítésre. A tanuló felügyeletét végző és a helyiség takarítását végző 

személynek sebészeti maszkot, gumikesztyűt kell viselnie és kézfertőtlenítést kell végezni a 

tünetekkel rendelkező személy érintése előtt és után. Lehetőség szerint a tüneteket mutató sze-

mélytől legalább 1 méteres távolságot kell tartani. Gondoskodni kell a helyiség folyamatos szel-

lőztetéséről az ajtó zárva tartása mellett.  

Ezt követően szükséges a szülőt értesíteni, aki a gyermeket otthonába viszi. A telefonálás a 

kontakt ügyeletes tanár feladata! Lehetőleg ne használjanak tömegközlekedést, hanem egyéni-

leg autóval történjen a szállítás, sebészi maszkban. A szülők telefonon vegyék fel a kapcsolatot 

a gyermek háziorvosával, aki dönt a további teendőkről. 

6. Az iskolai dolgozók számára az iskola, a diákok számára a szülő köteles a maszko-

kat és adott esetben kesztyűket biztosítani.  

7. A diákoknak kerülni kell a csoportosulást az intézmény területén, és az intézmény 

közvetlen környezetében. Ez azt jelenti, hogy egymáshoz közel nagy csoportban ne álljanak az 

udvaron vagy az utcán. A mosdókban egy időben csak a megengedett létszám tartózkodhat, 

amit minden mosdóban jelzünk.  

8. A járványügyi helyzetre való tekintettel, a folyosói közlekedés és az évfolyamok 

közötti keveredés csökkentése érdekében az Arizona szobát az első félévben nem üzemeltetjük.  

9. Az osztálytermeken kívül a zárt térben (folyosók, mosdók, aula, stb) a szabályosan 

viselt maszk használata kötelező.  

10. Az intézmények bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intéz-

ménybe érkezéskor és távozáskor minden belépő és távozó, valamint az informatika termek 

használata előtt alaposan fertőtlenítse a kezét. Javasolt a diákok számára saját fertőtlenítő hasz-

nálata is – erről a szülők gondoskodnak. Az osztálytermekbe kihelyezünk fertőtlenítő szereket, 

amelyek használata igény szerint ajánlott. 

11. A bejövő forgalmat minimálisra kell csökkenteni. Az iskolai dolgozókon és a diá-

kokon kívül az iskolába való bejutás a Jósika utca felőli főbejáraton keresztül lehetséges sza-

bályosan viselt maszkban. Ez érvényes akkor is, ha valaki a gazdasági irodába, a laborba vagy 

a könyvtárba szeretne bejutni. Minden esetben a portánál kell jelezni a jövetel célját, ahol a 

portán dolgozó kolléga intézkedik.  
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12. Reggeli érkezéskor az ajánlott bejáratok és útvonalak a tanulók és a dolgozók szá-

mára: a legrövidebb útvonalat használjuk! 

Kossuth utcai régi kapu vagy Jósika utcai nagykapu  régi főbejárat  emeletre a főlépcsőn 

 Földszint: 120. – 141. – 142. – 143. – 144. számú termek  

 Emelet: 213. – 214. – 241. – 242. – 245. számú termek 

Jósika utcai főbejárat  emeletre az „új” lépcsőn 

 Földszint: 311. – 312. – 146. – 147. – 148. – 149. számú termek 

 Emelet: 246. – 247. – 249. – 253. – 254. számú termek 

A kerékpárral érkezők használhatják az épület udvari bejáratait. 

A testnevelés terembe, öltözőbe vagy a laborba is lehetőleg ezeket az útvonalakat használjuk! 

13. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése a diákok számára ajánlott, de 

nem kötelező. A tanárok számára a maszk használata az órákon is kötelező, de előadás, magya-

rázat alkalmával rövid ideig mellőzhető.  

14. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyel-

met kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, 

amely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A 

helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell 

tartani. 

15. Az órák közötti szünetekben az osztálytermek szellőztetése kötelező. A diákok erre 

alkalmas időjárás esetén a szünetekben hagyják el a termet, és lehetőség szerint az udvaron 

töltsék a szünetet! Amennyiben az időjárás ezt nem teszi lehetővé, a folyosói csoportosulás 

elkerülése érdekében inkább a teremben tartózkodjanak. Erre az adott teremben órákat tartó 

tanárok kötelesek figyelni.  

16. Amennyiben a terembe új csoport érkezik, legalább 10 perces szellőztetés és a ki-

lincsek fertőtlenítése kötelező. Ennek megtörténtét az új bejövő tanár köteles ellenőrizni és 

amennyiben szükséges, elvégeztetni (szellőztetés a tanár vagy a hetesek, fertőtlenítés a takarí-

tószemélyzet feladata).  

17. Szünetekben és az órák alatti rövid szünetben a tanár engedélyével lehetséges a 

büfében vásárolni. Lehetőleg mindenki a lehető legrövidebb útvonalon menjen oda. Amennyi-

ben lehetséges, pontos összeggel fizessünk! Javasoljuk az otthonról hozott ételek, italok fo-

gyasztását a büfé körüli csoportosulás elkerülése érdekében. 
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18. Az iskolai ügyek intézését lehetőleg digitálisan, emailben tegyük meg  

(iskolatitkar@szilady.net) ! Iskolalátogatási igazolásokat emailben 24 órán belül küldünk ki a 

diák sziladys email címére, előzetes emailben érkező kérelem alapján. Amennyiben az ügyet 

kizárólag személyesen lehet elintézni (például iskolai póló vásárlása vagy diákigazolvány 

igénylése), előzetes telefonos bejelentkezést várunk el. 06-77-421-215/101-es melléken konk-

rét időpontot kell megbeszélni az iskolatitkárral. 

19. A menzán az ebédeltetési rendet az órarend alapján úgy alakítjuk ki, hogy lehetőség 

szerint a különböző évfolyamok minél kevésbé keveredjenek. Az ebédelés alatt ügyeletes tanár 

felügyeli a szabályok betartását. Ebéd előtt és után szükséges a kézmosás/kézfertőtlenítés. A 

kártya leolvasásához a kijelölt sávban, a megfelelő védőtávolság betartásával, szabályosan vi-

selt maszkban kell várakozni. A fertőzésveszély elkerülésének csökkentése érdekében a menza-

kártya megmarad, de a menüknél alkalmazott színes kártyák használata megszűnik. A menza-

kártya érvényesítése után a kezelő irányítja a diákokat a megfelelő ablakhoz. Az ebéd felvétele 

után – lehetőség szerint az osztályok keveredését elkerülve – kell az asztaloknál a szabad he-

lyeket feltölteni. A konyhai személyzet az egyes ebédeltetési periódusok között gondoskodik 

az asztalok, kilincsek fertőtlenítéséről. 

20. A könyvtárban egyszerre maximum 12 diák tartózkodhat. A könyvtárban maszk 

viselése kötelező. A szabályok betartásáért a könyvtáros a felelős. 

21. Az udvart évfolyamok szerint 8 részre osztjuk. Kérünk mindenkit, hogy a szüne-

tekben lehetőség szerint a számára kijelölt területen tartózkodjon. Az udvaron ügyeletes tanárok 

felügyelik a szabályok betartását. 

5. évfolyam: aszfaltos pálya városközpont felöli oldala 

6. évfolyam: aszfaltos pálya Gimnázium utca felöli oldala 

7. évfolyam: kondipark és a kollégiumi épület közti terület 

8. évfolyam: korcsolyapálya 

9. évfolyam: a futópálya egyenes szakasza a díszudvar és a kézilabda pálya között 

10. évfolyam: a kézilabda pálya kerítése és a Gimnázium utca kerítése közti terület 

11. évfolyam: a díszudvar főbejárat felöli része 

12. évfolyam: a díszudvar gazdasági iroda felöli része 

A laborban tartózkodó osztályok számára kijelölt terület a labor előtti rész. 

22. Kérjük, hogy a tanítási órák végeztével a tanulók hagyják el a termeket. Erre a fer-

tőtlenítő takarítás beosztása miatt van szükség.  

mailto:iskolatitkar@szilady.net
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23. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszé-

lyeztetett csoportba tartozik és erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges 

hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.  

24. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére elő-

írt karantén időszakára. Abban az esetben, ha a karanténba helyezett diák nem beteg, a Digitális 

Házirendben rögzített módon köteles részt venni az oktatásban.  

25. A hiányzások alatt a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a Digitális Házirendben 

rögzített módon részt vehet az oktatásban. 

26. Betegség esetén az iskolai közösségbe csak orvosi igazolással lehet visszatérni.  

27. A szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett megtartjuk. Erről 

külön értesítjük a szülőket.  

28. A testnevelés órák keretében a szabadtéri foglalkozásokat részesítjük előnyben.  

29. A testnevelés órák előtt és után az öltözők használatát szakaszolással oldjuk meg. 

30. A testnevelés órák előtt és után a kezek fertőtlenítése elengedhetetlen. Ezt a kihe-

lyezett fertőtlenítőszerrel és tanári figyelemmel biztosítjuk.  

31. A tanórákon használt eszközöket is fertőtleníteni kell a szertárba való elhelyezés 

előtt. Ezt a tanár irányításával a takarító személyzet segítségével oldjuk meg.  

32. Az öltözőket két óránként fertőtleníteni kell, amit a takarítószemélyzet végez el.  

33. Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlé-

tével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program stb.) rendezvény a 

járványügyi helyzet miatt elmarad, esetleg korlátozott létszámmal kerül megrendezésre. Egy-

egy esedékes esemény kapcsán erről külön tájékoztatást adunk. 


