
 

 

1. számú Függelék 

SZÜLŐI ÉS TANULÓI TÁJÉKOZTATÓ 

A GYULAI ERKEL FERENC GIMNZÁIUM ÉS KOLLÉGIUM 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDJÉRŐL 

Érvényes 2021. május 10-től 

 

1. BELÉPÉS AZ INTÉZMÉNYBE 

Az intézmény területére az alábbi személyek léphetnek be: 

a) a gimnáziumban foglalkoztatott személy, 

b) a gimnázium tanulója, 

c)  az iskolában karbantartási, illetve javítási munkát végző személy, 

d) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy, 

e) a tanulót kísérő nagykorú személy maszkot viselve a testhőmérséklet-mérési pontig léphet 

be. 

A gimnáziumba a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem 

haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. Az intézménybe való 

belépéshez a testhőmérséklet nem érheti el a 37,8 °C-ot. Azt a kiskorú tanulót, akinek az 

intézménybe való belépéskor a testhőmérséklete 37,8 °C, a többi gyermektől, illetve tanulótól el 

kell különíteni, és a testhőmérséklet mérését tizenöt (15) perc elteltével meg kell ismételni. 

Amennyiben a megismételt mérés esetén a testhőmérséklet eléri a 37,8 °C-ot, erről a szülőt vagy a 

törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatjuk. 

 

 

2. BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

Az intézmény főbejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. A diákok és az intézmény 

dolgozói számára az intézménybe érkezéskor kötelező a bejáratnál elhelyezett vírusölő hatású 

kézfertőtlenítő használata és a maszk viselése. 

A tanulók intézménybe lépésének rendje: 

6:00-7:00: a főbejáraton (mérési pont) 

7:00-7:30 között: belépés a főbejáraton vagy az udvar felőli bejáraton (mindkettő mérési pont) 

7:30-tól: belépés kizárólag a főbejáraton (mérési pont) 

Az engedéllyel belépő látogató számára kötelező a kézfertőtlenítés és a maszkviselés is!  

A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású 

kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre lehetőség szerint papírtörlőket biztosítunk. 
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Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására és betartatására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.  

Az intézményben biztosított a napi többszöri fertőtlenítő takarítás. Az iskolában használt 

eszközöket (pl. sporteszköz, számítógép) rendszeresen fertőtlenítjük. Az osztályok váltása között a 

tantermekben felületfertőtlenítést végzünk. 

 

3. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek (pl. hirtelen 38 fok feletti 

láz, hirtelen fellépő köhögés, szag- és ízvesztés, nehézlégzés), a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát 

értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Továbbá azonnali 

tájékoztatási kötelezettsége van a szülőnek, ha a családban (az egy háztartásban élők körében, vagy 

olyan családtagnál, akivel az előző napokban kontaktusba kerültek) megjelenik a vírus, vagy annak 

gyanúja. Ebben az esetben a szülő köteles azonnal értesíteni az intézményt telefonon (+36/66-463-

118) és írásban is (titkarsag@erkel.hu). Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. 

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést 

feloldó határozatot szükséges bemutatni (elküldeni a titkarsag@erkel.hu e-mail címre).  

A tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt csoportosulni 

tilos. 

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Kérjük a tisztelt 

Szülőket, legyenek szívesek a maszkról gondoskodni! Kérjük a mosható maszkok rendszeres 

tisztítását, vagy az eldobható maszkok rendszeres cseréjét.  

Mivel a közösségi terekben nem tartható be a védőtávolság, így az ott tartózkodás idején 

kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.  

Az iskolában a csengetési rendet úgy alakítottuk ki, hogy támogassa a tanórák közötti szünetben a 

védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását: 

1. óra:  7:30-8:15 

2. óra:  8:30-9:15 

3. óra:  9:30-10:15 

4. óra:  10:30-11:15  

5. óra  11:30-12:15  

6. óra  12:35-13:20  

7. óra  13:35-14:20        

mailto:titkarsag@erkel.hu
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8. óra  14:25-15:10  

9. óra  15:15-16:00 

 

A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren szervezzük meg. Az órák során 

mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor 

ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) végeztetjük. A testnevelés órák 

időtartama 45 percnél rövidebb, így elkerüljük az öltözőben egymást váltó csoportok egyidejű 

tartózkodását.  

 

3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Az intézményben a Gyulakonyha Nonprofit Kft. tud étkezést biztosítani.  

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos szappanos kézmosására, 

kézfertőtlenítésére. Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy sorban állás esetén a védőtávolság 

betartható legyen. Az alábbi étkezési rendet alakítottuk ki:  

11:15-11:30: 9. évfolyam – 15 perces szünet 

12:15-12:35: 10. évfolyam – 20 perces szünet 

13:20-13:35: 11. évfolyam- 15 perces szünet   

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. az alábbi intézkedéseket hozza a tanévkezdés alkalmával az 

étkezésre vonatkozó szabályok alapján. 

- Az ételek megfelelő hőmérsékleten tartása (hűtve és melegen tartás). 

- A zöldségek és gyümölcsök kiszállítása zárt rekeszben már mosott állapotban történik a 

tálalókonyhákra. 

- Virucid és baktericid hatású kézfertőtlenítő használata munkakezdéskor és minden 

munkafolyamat előtt. 

- D-Sol felületfertőtlenítő használata igény szerint műszak közben és műszak végén. 

- Fogyasztói edények, evőeszközök, tálcák, poharak öblítés után mosogatógépben (90 fokon) 

történő mosása. 

- Az evőeszközök adagolását étkezéskor a konyha dolgozói végzik. 

- A tálalás során kesztyű és maszk használata kötelező a konyhai dolgozók számára. 

- A tálalókonyhán használt textíliák napi fertőtlenítő mosása. 

 

4. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA ÉS A KOLLÉGIUMI 

ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A kollégiumra külön szabályozás kerül kiadásra, melyről tájékoztatjuk az érintetteket e-mailben, 

továbbá az intézmény honlapján keresztül. 
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5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (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 kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló 

hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal és az iskolavezetéssel 

egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. A tanuló 

távolmaradásával kapcsolatos szabályokat az intézmény Házirendje tartalmazza.  

Az a szülő, akinek gyermeke a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, és 

emiatt akadályba ütközik a tanuló iskolába járása, kérjük, írásban keresse meg az iskolavezetést a 

titkarsag@erkel.hu címen, továbbá ezzel egyidejűleg vegye fel a kapcsolatot ez ügyben az 

osztályfőnökkel is. Ezt követően az iskolavezetés egyeztetésbe kezd a szülővel a további 

lehetőségekről.  

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal 

értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Ezzel egyidejűleg értesítjük a szülőt/gondviselőt, és kérjük, hogy gyermekét a lehető 

legrövidebb időn belül vigye el az intézményből. Továbbá felhívjuk a szülő/gondviselő figyelmét 

arra, hogy ezután feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. 

Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

7. KOMMUNIKÁCIÓ 

Az intézmény az alábbi információs csatornákat működteti: KRÉTA, honlap. Kérjük, hogy az itt 

található információkat tekintse hitelesnek. 

Kapcsolattartás: e-mail (titkarsag@erkel.hu); telefon (+36/66-463-118) 

 

A hatályba lépés dátuma: 2021. május 10. 

Érvényes: visszavonásig 
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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: +36-66/463-633, 

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.  
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 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), aki igazolt 

koronavírus-fertőzés esetén haladéktalanul bejelentést tesz a 

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.   

mailto:krisztina.teleki-szavai@kk.gov.hu
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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.  
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