A Veres Pálné Gimnázium Házirendjének 4. számú melléklete
A Házirend különös rendelkezései járványügyi készenlét
idejére hagyományos munkarend mellett
Jelen dokumentum az intézményvezető által meghatározott időszakban van érvényben a járványügyi
helyzet alakulásától függően, a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs
protokolljával összhangban.
1.

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a
tanulónál, továbbá a vele egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozónál koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van.
2. Az iskola a bejáratnál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosít, annak használatára fel kell hívni a
figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson
kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). Az
iskola épületébe kizárólag maszkban lehet belépni. Amennyiben valakinél nincsen maszk,
kivételes esetben kérhet segítséget az iskola portáján.
3. Az úgynevezett köhögési etikett betartása kötelező mindenki számára: könyökhajlatba való
köhögés, papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő
szemeteskukába dobása és alapos kézmosás. Ilyen esetekben különösen javasolt saját
kézfertőtlenítő használata.
4. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Indokolt
esetben a maszk viselése kérhető.
5. A tanítási órák közötti szünetekben a maszk viselése az osztálytermeken kívül tartózkodáskor
mindenki számára kötelező. A maszknak az orr- és szájnyílást egyaránt takarnia kell. Az
osztálytermek szellőztetése kötelező, az ablakok kinyittatásáról a tanórát befejező tanár
gondoskodik. Osztályterem váltásakor az új teremben kézfertőtlenítést kell végezni. Az
informatika termekbe, ének-dráma terembe, a 05. terembe és a könyvtárba érkezéskor
különösen fontos a kézfertőtlenítés.
6. A diákok ne tartsanak benn az osztálytermekben és a szekrényekben a tanuláshoz nem feltétlenül
szükséges tárgyakat, taneszközeiket lehetőség szerint naponta vigyék haza, hogy az osztálytermek és
a szekrények gyakori takarítását, fertőtlenítését el lehessen végezni. A testnevelés-felszerelés
tisztaságáról a diákoknak heti rendszerességgel kell gondoskodni.
7. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren 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.
8. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért
a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az
öltözőkben történő csoportosulás.
9. A Gimnázium tanév során esedékes ünnepségeit, báljait, diákprogramjait a rendezvények kisebb
létszámú rendezvényekre bontásával és a résztvevők körének korlátozásával valósítja meg.
10. A 2020/2021-es tanév első félévében nem szervezhető külföldi kirándulás. Belföldi
osztálykirándulások az alapvető egészségvédelmi szabályok betartása mellett szervezhetők.

11. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek csak a járványügyi előírások
betartása mellett tarthatók. A Gimnázium a szülőkkel folytatott kommunikáció során az online
kapcsolattartást részesíti előnyben.
12. Az étkező előtti sorban állás idején is kötelező a maszkviselés az 5. pontnak megfelelően. A 7. és
8. évfolyam tanulói csak a számukra kijelölt tanóra alatt ebédelhetnek. Amennyiben a felsőbb
évfolyamok egy tanulójának van lyukasórája az 5-6. óra idején, nem ebédelhet az óraközi
szünetekben. Az a tanuló, akinek nincs 7. órája, szintén nem ebédelhet az óraközi szünetekben,
hanem csak a 7. óra idején.
13. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége 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. A járványügyi
készenlét idején a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
14. Amennyiben egy tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni,
egyúttal értesíteni kell az iskola vezetőségének egyik tagját, aki az érvényes eljárásrend szerint
dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell,
akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Ezt követően az orvos utasításainak alapján kell eljárni.

A nevelőtestület határozata
A nevelőtestület a Házirend kiegészítését a 2020. augusztus 28-án megtartott online értekezleten
megtárgyalta és elfogadta. A járványügyi helyzetre tekintettel a véleményezési eljárást nem
folytatjuk le. A házirend ezen mellékletét a pedagógiai folyamat résztvevőinek jelzései alapján,
szükség esetén felülvizsgáljuk.
A Házirend kiegészítése a kihirdetéssel lép hatályba.

