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Intézményi riasztási protokoll
fertőzésgyanú esetén

Gyula, 2020. augusztus 25.

1. Probléma észlelése, tünetek (COVID 19):
 A leggyakoribb tünetek: láz száraz köhögés fáradékonyság
 Kevésbé gyakori tünetek: fájdalom, torokfájás, hasmenés, kötőhártya-gyulladás,
fejfájás,

a

szaglás/ízlelés

elvesztése,

bőrkiütés,

vagy

elszíneződés

az

ujjakon/lábujjakon
 Súlyos tünetek: légzési nehézség, illetve légszomj nyomás vagy fájdalom a mellkasi
régióban a beszédképesség elvesztése, illetve mozgásképtelenség.
2. Intézkedés rendje TANULÓ ESETÉN:
 A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt, azonnal el kell különíteni. Az
elkülönítés helye: a gimnázium kollégiumának épülete, földszinti vendégszoba. Ennek
kulcsa elérhető a portán, a titkárságon, illetve a kollégiumi tanári szobában.
 A fertőzésgyanús tanuló észlelése esetén a pedagógus a következőképpen jár el:
-

Egy tünetmentes tanulót a titkárságra küld, hogy jelezze, elkülönítésre van
szükség.

-

Az észlelő pedagógus röviden feljegyzi a tüneteket, amit átad a kísérő személynek.

-

A titkárságról az átkísérő személy magához veszi a kijelölt kollégiumi helyiség
kulcsát, az érintett tanteremhez megy kesztyűben és maszkban és a legrövidebb
időn belül, a legrövidebb útvonalon a kijelölt kollégiumi szobába kíséri a tanulót.

-

Ezzel egyidejűleg a kísérő személy értesíti az alábbi személyek egyikét, majd
tovább felügyeli a tanulót és intézkedik:

Schriffert-Tóth Eszter 20/980 2027
Tarné Ocsenás Tünde 30/407 9235 (Amennyiben az észlelés a kollégiumban történik,
a protokoll így módosul: Az észlelő pedagógus (kollégiumi nevelő) a lehető
legrövidebb időn és útvonalon belül a kijelölt kollégiumi szobába kíséri a tanulót és
értesíti Tarné Ocsenás Tündét, aki tovább intézkedik.)
A továbbiakban a titkársági kísérő pedagógus elmondja a tüneteket a felügyelő
pedagógusnak, aki az illetékesek telefonos megkeresésébe kezd az alábbiak szerint:
 Értesíteni kell az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a
további teendőkről. Tel.: +36-66/466-990. Amennyiben az iskolaorvos rendelési
idején kívül történik a betegség észlelése, a sürgősségi orvosi ellátást kell hívni: +3666/463-633, vagy orvosi ügyelet: T: +36-66/463-004. Viszont 16:00 óra után a

Gyermek Ambulanciát kell hívni. A gyulai kórház központi számán: +36-66/526-526
a Gyermek Ambulanciát kell kérni. Napközben továbbá Dr. Seres Ábel higiénikus
orvos hívható az +36-66/526-526-os számon, a 2454-es melléken.
 Ha az észlelő pedagógus minden információt átadott a felügyelő pedagógusnak, abban
az esetben a felügyelő pedagógus elengedheti az észlelő pedagógust.
 Ezt követően haladéktalanul értesíteni kell a szülőt/gondviselőt is, akinek a figyelmét
fel kell hívni arra, hogy a legrövidebb időn belül vigye haza gyermekét az
intézményből lehetőleg tömegközlekedési eszközök mellőzésével. Fel kell hívni a
szülő/gondviselő figyelmét arra is, hogy keressék meg telefonon a gyermek
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak
el.
 A felügyelő pedagógus a kihelyezett Riasztási protokoll füzetbe feljegyzi az
eseményeket és szóban is értesíti az iskolavezetést az esetről. Elsőként keresendő
Sárosiné Sárközi Andrea intézményvezető helyettes, tel.: 06-30-296-0310. Az ő
akadályoztatása esetén a további vezetők egyikét kell értesíteni. Az iskolavezetés
azonnal jelenti a rendkívüli eseményt e-mailben a Gyulai Tankerület felé
( krisztina.teleki-szavai@kk.gov.hu),
haladéktalanul

bejelentést

tesz

aki
a

igazolt

koronavírus-fertőzés

esetén

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu

e-

mailcímen. A bejelentésnek tartalmaznia kell az érintett tanulók számát, valamint az
érintett csoport/osztály azonosításához szükséges információt. A fertőzésben érintettek
személyes adatait tilos továbbítani.
 A felügyelő pedagógus megvárja a szülőt/gondviselőt, majd a tanuló átadása után
folytathatja munkáját a szokott munkarend szerint.
3. Intézkedés rendje FELNŐTT ESETÉN:
3.1 Ha a dolgozó munkahelyén kívül észlel magán tüneteket
Ha az intézmény bármely dolgozója a fertőzés tüneteit észleli magán, és az iskolán kívül
tartózkodik, a magyar állampolgárokra vonatkozó hatályos előírások szerint felkeresi házi
orvosát, akinek utasításai szerint jár el a továbbiakban. Ezt követően azonnal jelzi telefonon
az intézményvezetés felé.
-

Zámori Ida 36-30/692 7350

-

Tóth István 36-30/571 7566

-

Dr. Farkasné Csató Katalin 36-30/428 0289

-

Sárosiné Sárközi Andrea 36-30/296 0310

3.2 Ha a dolgozó munkahelyén észlel magán tüneteket
Ha az intézmény pedagógusa, vagy egyéb dolgozója az intézményben észleli magán a fertőzés
tüneteit, azonnal értesíti az egyik vezetőt, ezt követően a legrövidebb időn belül hazamegy és
telefonon felkeresi háziorvosát, majd értesíti az intézményvezetőt állapotáról, esetleges
várható távol maradásáról.
Az iskolavezetés azonnal jelenti a rendkívüli eseményt e-mailben a Gyulai Tankerület felé
( krisztina.teleki-szavai@kk.gov.hu), aki igazolt koronavírus-fertőzés esetén haladéktalanul
bejelentést tesz a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu e-mailcímen. A bejelentésnek
tartalmaznia kell az érintettek számát, státuszát (pedagógus, technikai személyzet, stb.) A
fertőzésben érintettek személyes adatait tilos továbbítani.

Ha az intézmény pedagógusa, vagy egyéb dolgozója az intézményben, munkaidőben észleli
magán a fertőzés tüneteit, és olyan rossz állapotban érzi magát, hogy egyedül tovább
intézkedni nem képes, értesíti az egyik vezetőt, aki ezt követően gondoskodik a dolgozó
azonnali elkülönítéséről az erre kijelölt kollégiumi helyiségben. Ezután a vezető a mentőt
hívja a 104-es vagy a 112-es telefonszámon, továbbá a dolgozó által megjelölt családtagot (1.
sz. melléklet). Az iskolavezetés azonnal jelenti a rendkívüli eseményt e-mailben a Gyulai
Tankerület felé ( krisztina.teleki-szavai@kk.gov.hu), aki igazolt koronavírus-fertőzés esetén
haladéktalanul bejelentést tesz a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu e-mailcímen. A
bejelentésnek tartalmaznia kell az érintettek számát, státuszát (pedagógus, technikai
személyzet, stb.) A fertőzésben érintettek személyes adatait tilos továbbítani.

A kiadott riasztási protokoll 2020. szeptember 1. napjától visszavonásig érvényes.
Gyula, 2020. augusztus 28.
Zámori Ida
intézményvezető

