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A koronavírussal kapcsolatos iskolai intézkedésekről és szabályokról 

 

 

Tisztelt Szülők! 

Bizonyára értesültek arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) szeptember elsejétől a 

hagyományos nevelés-oktatás megkezdését rendelte el.  

Az iskolai fertőzések megelőzése érdekében az EMMI, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az 

Operatív Törzzsel együttműködésben intézkedési tervet dolgozott ki. Gimnáziumunk ennek nyomán, 

az iskolai Szülői Munkaközösséggel egyetértésben a Toldy Ferenc Gimnáziumra vonatkozóan az alább 

felsorolt intézkedéseket és szabályokat hozta. 

Ugyanakkor meg kell jegyeznünk: természetesen az intézkedések és szabályok maradéktalan 

végrehajtása és betartása sem garantálhatja az iskolai fertőzések kiküszöbölését, ugyanakkor együttes 

alkalmazásuk jelentékenyen csökkentheti a kockázatokat. Ennek érdekében kérjük szíves 

megértésüket és együttműködésüket!  

Budapest, 2020. augusztus 31. 

      A Toldy Ferenc Gimnázium iskolavezetése 

 

 

Az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása az intézményben 

1. A tanév kezdete előtt az iskolában nagytakarítást végeztünk, fertőtlenítettük az egész épületet. 
A tanítás idején minden osztálytermet, illetve a tanulók által használt felületeket rendszeresen, 
naponta fertőtlenítjük. Óraközi szünetekben a váltótermek érintett felületeit (padok, székek, 
klaviatúrák, kilincsek) is fertőtlenítjük.  

2. Minden tanteremben elhelyezünk fertőtlenítő szert és papírtörlőket a nap közbeni 
fertőtlenítés érdekében. 

3. A nevelőtestület speciális szabályokat hozott a koronavírus iskolai terjedésének megelőzésére, 
ezt a Házirend mellékleteként adjuk ki. 

4. Az osztályfőnökök szeptember elsején 

 tájékoztatják a tanulókat a koronavírusos fertőzésveszély miatt meghozott 
intézkedésekről, a rendkívüli helyzettel összefüggő szabályokról; 

 felhívják diákjaik figyelmét az alapvető higiénés szabályokra, a helyes kézmosás 
szükségességére és módjára, a szellőztetés szükségességére, az úgynevezett köhögési 
etikettre stb. 

 megkérik a tanulókat, hogy ebben a helyzetben holmijukat lehetőleg az 
osztálytermükben tartsák, a tanulói szekrények használatát korlátozzák a 
legszükségesebb minimumra. 

5. Az iskolába érkezést két kapun keresztül tesszük lehetővé, akinek a nulladik vagy első órája a 
Tornacsarnokban van (testnevelés, informatika, rajz), az a Donáti utcai bejáraton keresztül 
léphet be az épületbe. 
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6. A tanítást igyekszünk úgy megszervezni, hogy a tanítási órák minél nagyobb része a tanuló 
osztálytermében legyen. A bontott tanulócsoportok esetében a termek váltása természetesen 
bizonyos mértékig elkerülhetetlen. 

7. Az osztálytermeket, a folyosókat és egyéb közösségi helyiségeket – amennyiben nincs ezt 
akadályozó kizáró ok (a tanítást ellehetetlenítő külső zaj stb.) - folyamatosan szellőztetjük, az 
időjárási helyzet függvényében ez fokozott figyelmet, esetleg „szakaszos szellőztetést” igényel. 
A szellőztetés biztosítása elsődlegesen az adott órában érintett szaktanár feladata, munkáját 
segítik az osztályban ezzel a tevékenységgel megbízott felelősök. A folyosók szellőztetését és 
a maszkok viseletét a folyosóügyeletes tanár ellenőrzi. 

8. Előzetes bejelentés és egyeztetés alapján (megfelelő időjárási körülmények között) a szaktanár 
óráját tarthatja a szabadban is, az iskola udvarának valamely, erre a célra kijelölt helyén. Rossz 
idő esetén az óra megtartására a terembeosztásban kijelölt helyiségben kerül sor. 

9. Az ebédeltetés különböző idősávokban (7. évfolyam tanulói 1140-től, többi évfolyam 1240-től) 
történik, a sorban állás során a távolságtartás biztosítását felfestett jelzések segítik. Az 
evőeszközök, tányérok, tálcák és a környezet tisztaságát az ebédeltetést végző GAMESZ-nek 
kell biztosítania, ennek a módjáról a közeli napokban tudunk tájékoztatást adni. 

10. Az iskolai ebédlő és büfé esetében a sorban állás során a távolságtartás biztosítását felfestett 
jelzések segítik, a klubhelyiség a járvány időszaka alatt közösségi helyiségként nem 
használható. 

11. Az ebédlőben és az iskolai büfében a sorban állás betartását a folyosóügyeletes tanár ellenőrzi. 
12. Az iskola tanulók által használt helyiségeiből a mikrohullámú sütőket és a teafőzőket 

eltávolítjuk.  
13. A szülő írásbeli kérésére a 11-12. évfolyamos tanulók számára, az állandó lyukasóráik 

időtartamára állandó kilépőt biztosítunk. Ennek használatával lehetőségük van arra, hogy az 
iskola épületét elhagyják, ezt az időt a szabadban töltsék. 

14. A testnevelés órák biztonságos megtartása érdekében törekszünk ara, hogy minél több órát 
tartsunk a szabadban, kerüljük az olyan gyakorlatokat, amelyek során a tanulók testi 
kontaktusba kerülhetnek egymással, illetve váltott öltözőkkel biztosítjuk, hogy az öltözőkben 
vagy az öltözők előtt ne jöhessenek létre nagyobb csoportosulások.  

15. Az iskola könyvtárának olvasótermében a tanulók limitált számban, a megfelelő 
távolságtartással, a járványhelyzetben érvényes speciális könyvtárhasználati szabályzat 
betartásával tartózkodhatnak. 
 

 
Az intézmény látogatására vonatkozó szabályok 

 
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 
látogathatja.  
 
Ennek érdekében felszólítjuk a szülőket, hogy ne engedjék gyermeküket az intézménybe, 
amennyiben bármilyen koronavírusos megbetegedésre utaló tünetet (láz, köhögés, egyéb) 
tapasztalnak náluk! 

Egyúttal arra is kérjük őket, hogy abban az esetben se engedjék iskolába gyermeküket, ha a vele egy 
háztartásban élő hozzátartozók közül valaki koronavírusos megbetegedésre utaló tüneteket mutat! 

1. Az iskolába történő belépéskor minden tanuló és iskolai dolgozó hőmérsékletét ellenőrzik a 
gimnázium munkatársai. Amennyiben a 37,5 C fokot eléri, illetve meghaladja valakinek a 
testhőmérséklete, nem léphet be az épületbe.  

2. A belépést követően a bejáratnál elhelyezett érintésmentes adagolónál a kézfertőtlenítés a 
tanulók számára kötelező.  
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3. Ezután minden tanuló haladéktalanul az osztálytermébe, illetve abba a tanterembe megy, 
ahol az első órájára sor kerül. 

4. A belépéskor (távozáskor) a diákok nem csoportosulhatnak a bejáratok előtt, a távolságtartási 
szabályokat betartva várakozhatnak a belépésre. 

5. Tanár és más iskolai dolgozó csak abban az esetben léphet be az épületbe, ha 
testhőmérsékletének ellenőrzése megtörtént, kezét fertőtlenítette és a jelenléti ívet aláírta.  

6. Az épületbe szülő vagy idegen személy csak előzetes megbeszélés és engedély alapján léphet 
be. Engedélyt az igazgató és helyettesei, illetve szülők számára az iskola tanára is adhat. 

7. Szülő és más, idegen személy csak abban az esetben léphet be az épületbe, ha 
testhőmérsékletének ellenőrzése megtörtént, kezét fertőtlenítette és a portán található 
adatlapot kitölti és aláírta. Ezen a dokumentumon a látogató nevét és elérhetőségét kell 
feltüntetni, annak érdekében, hogy egy későbbi esetleges fertőzéssel kapcsolatban 
kontaktszemélyként az egészségügyi szolgálat fel tudja venni vele a kapcsolatot. Az épületbe 
belépő idegen személy számára a maszk viselése kötelező. 

8. Az iskola területén a tanítás befejeztével csak tanári engedéllyel és felügyelettel 
tartózkodhatnak a tanulók. 

A tantermekben és az iskola egyéb helyiségeiben való tartózkodás 

1. A tantermekben a tanár gondoskodik, a terem és a létszám adta lehető legszellősebb 
elhelyezkedésről, törekedni kell arra, hogy minden tanulónak az osztályban állandó 
ülőhelye legyen. 

2. A tanulók, tanárok és iskolai dolgozók számára az orrot és szájat egyaránt eltakaró  
maszk viselése a folyosókon és más közösségi helyiségekben a tanítás előtt, a tanítás 
végén, illetve az óraközi szünetekben  kötelező. 

3. A tantermekben sem a tanulók, sem a tanárok számára nem kötelező a maszk-használat. 
Ha az órai feladat ezt indokolja a szaktanár korlátozott ideig a tanóra alatt is elrendelheti 
a maszk kötelező használatát. 

4. A maszk viselésének lehetősége minden tanulónak és az intézmény összes dolgozójának 
alapvető joga, az órai munka minőségére vagy bármilyen más indokra hivatkozva a 
szájmaszk viselésének korlátozása nem megengedett. 

5. A tanulók csak az órarendben számukra meghatározott tantermekben tartózkodhatnak, 
szünetekben nem mehetnek át másik tanterembe. 

6. Az osztályfőnök az osztályát érintő minden tanulócsoportban kijelöl 2-2 tanulót, aki 
különösen figyel a terem szellőztetésére, a használt eszközök fertőtlenítésére.  

7. Az iskolai büfében csak sorban állás és vásárlás céljából lehet tartózkodni, maszkban és a 
megfelelő távolságtartásra ügyelve. 

8. A tanulók ételt nem rendelhetnek, mikrohullámú melegítőt, teafőzőt nem használhatnak. 
 

A tanulói hiányzások kezelése  

1. A járvány időszaka alatt 1-3 napos hiányzást a szülő több alkalommal is igazolhat, a Házirend 
igazolásokra vonatkozó korlátozó rendelkezéseit ideiglenesen feloldjuk.  

2. Három napnál hosszabb hiányzás esetén továbbra is orvosi igazolást kell bemutatni a szülői 
igazolás mellett. 

3. Amennyiben a tanulót láz vagy egyéb tünet miatt az iskola hazaküldte, csak orvosi igazolás 
bemutatása után jöhet ismét iskolába. 

4. Amennyiben a tanuló hatósági karantén elrendelése miatt hiányzik, akkor ezt a szülőnek 
haladéktalanul jeleznie kell az iskola számára, a távollét időszakát a karantént elrendelő 
dokumentummal igazolhatja a szülő. 
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Teendők beteg személy esetén 

1. A szülő köteles haladéktalanul értesíteni az iskolát, amennyiben gyermekénél koronavírus-
gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

2. Amennyiben egy tanuló a beléptetésnél lázasnak bizonyul, az iskolában elkülönítjük, szüleit 
értesítjük, és megkérjük őket arra, hogy haladéktalanul vigyék haza gyermeküket.  

3. Amennyiben egy tanulónál a tanítás során észlelhetők a fertőzés tünetei, az iskola erre kijelölt 
helyiségében elkülönítjük, szüleit értesítjük és megkérjük őket arra, hogy haladéktalanul vigyék 
haza gyermeküket, telefonon értesítsék a gyermek háziorvosát és a továbbiakban annak 
utasításai szerint járjanak el. 

Kérjük a diákokat, hogy saját maguk, rokonaik és iskolatársaik egészsége érdekében 
szabadidejükben is tartózkodjanak azoktól az eseményektől, ahol a megfertőződés kockázatának 
vannak kitéve! 

 

 


