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PROTOKOLL A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 
 

A személyi higiénia alapvető szabályait szigorúan be kell tartani! 

Érkezés és belépés a gimnázium épületébe: 

A főbejárat mindkét szárnya nyitva van a belépéskori csoportosulás elkerülése végett. 

Az épületben 2020. október 1-jétől a bejáratnál hőmérséklet mérés történik. Az 

épületbe csak az léphet be, akinek nincs láza illetve hőemelkedése.  

A bejárat előtt, az aulában, a folyosókon, és az iskola udvarán nem lehet csoportosulni. 

Tanítási időben a továbbiakban sem lehet az iskola épületét engedély nélkül elhagyni. 

Maszk viselése 

Az épületbe belépve fel kell venni a maszkot és az aulában és a folyosókon is csak 

maszkban lehet közlekedni.  

A maszk viselése a tanórákon is ajánlott, különösen, ha nem tartható be a 1,5 méteres 

távolságtartás. Az iskola udvarán való tartózkodás ideje alatt nem kötelező a maszk 

viselése. 

Maszkot biztosítani nem tudunk, arról mindenkinek magának kell gondoskodni. 

Kézfertőtlenítés 

A bejáratnál érintésmentes kézfertőtlenítőt helyezünk ki, amelynek használata 

belépéskor mindenki számára kötelező!  

Ez lassítja az épületbe való bejutást, ezért a szokásosnál korábban kell érkezni az 

iskolába, és a szükséges távolságot tartva várni a bejutásra. 

Fertőtlenítés 

A termekben a padokat, a kilincseket folyamatosan fertőtleníteni kell. A tanítás után, 

délután ezt a külsős takarítócég megteszi, de a fertőtlenítésre napközben is szükség 

van. 

Minden teremben van eszközfertőtlenítő valamint papírtörlő. Amennyiben napközben 

más teremben lesz óra, mint az előzőekben, akkor az eszközfertőtlenítővel és a 

papírtörlővel minden diák maga fertőtleníti, törli át a saját padját. A teremben kellő 
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óvatossággal kell eljárni, csak ahhoz szabad hozzáérni, hozzányúlni, amihez 

feltétlenül szükséges!! 

Légkondicionálót a termekben bekapcsolni TILOS! 

A kabátot, a tanuláshoz nem szükséges tárgyakat az öltözőszekrényben kell 

elhelyezni.  

A táskát, a telefont, a taneszközöket úgy kell a teremben letenni, elhelyezni, hogy ne 

érintkezzen más holmijával. 

A WC használata 

Egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat a WC-helyiségben, ahány használható WC-

fülke van. A többieknek az ajtó előtt maszkban kell várakozni.  

Étkezés  

Enni- és innivalót nem szabad átadni egymásnak. 

Az ebédlőbe lépés előtt alaposan kezet kell mosni, vagy a kihelyezett érintésmentes 

kézfertőtlenítővel fertőtleníteni kell a kezet. Az ebédlőben való sorban álláskor is tartani 

kell a másfél méteres távolságot. Ebédelni a két hosszú szünetben és a tanórák után 

lehet az előre meghatározott rend szerint. 

Az iskolai büfé működik, de vásárláskor, sorbanálláskor a 1,5 m-es távolságtartás 

kötelező. Ezért a büfé előtti helyiségben egyszerre két főnél többen nem 

tartózkodhatnak. Fizetéskor javasolt a kártyával történő vásárlás. 

Zsebkendő, egyéni kézfertőtlenítő 

Zsebkendő és egyéni, saját használatú, kis flakonos kézfertőtlenítő legyen minden 

diáknál! Erről minden tanuló maga gondoskodik! 

Köhögés, tüsszentés után a használt papírzsebkendőt azonnal szemetesbe kell 

helyezni. Javasolt, hogy mindenkinél legyen egy kisebb zacskó, amibe óra közben 

bele tudja tenni a használt zsebkendőt, és óra végén a teremben lévő szemetesbe ki 

tudja dobni. Köhögés és tüsszentés után a saját kézfertőtlenítővel kell fertőtleníteni a 

kezet, az óra menetének megzavarása nélkül. 

Szellőztetés 

Amíg az időjárás engedi, nyitott ablakok mellett kell tanítani. A légkondicionálót nem 

szabad bekapcsolni! Minden szünetben alaposan ki kell szellőztetni! 

Tankönyv, segédeszköz 

A tanórákon szükséges tankönyvekről, segédeszközökről minden diáknak magának 

kell gondoskodni. 



A közös használatú tanítási eszközöket (pl. tornaszerek, ritmushangszerek) a 

szaktanár segítségével, irányításával minden használat után fertőtleníteni kell. Az 

informatikai eszközöket és a zongorákat (pl. billentyűzet, egér, laptop stb.) csak 

kézfertőtlenítés után lehet használni. 

A laboreszközök használata előtt és után, kötelező a kézfertőtlenítés. Köpenyt a ruha 

védelmére nem tudunk biztosítani, a szaktanár előzetes kérésére a tanulóknak kell 

gondoskodni váltóruháról. 

Hiányzások igazolása 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik, tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú 

daganatos megbetegedések, máj-és vesebetegségek) vagy például 

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, az esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a 

részére előírt karantén időszakára. 

Beteg gyermek 

A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumot kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló 

látogathatja. 

Amennyiben egy tanulónál az iskolában a fertőzés tünetei észlelhetők, lázas, 

haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük a szülőt / gondviselőt, akinek 

haladéktalanul gondoskodni kell a gyermek iskolából való elviteléről.  A szülőnek 

feltétlenül meg kell keresnie telefonon a gyermek háziorvosát / házi gyermekorvosát. 

Azt követően az orvos utasításainak alapján kell eljárnia. 

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza.  

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 

amely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni, és az iskolát értesíteni kell. 

 

AZ ÜGYINTÉZÉS RENDJE - SZÜLŐK SZÁMÁRA 

Ügyintézés elsődlegesen telefonon vagy online történik.  

Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén: 

● Lehetőség szerint előzetesen történjen telefonos egyeztetés az ügyintézés 

időpontjáról. Időpontot a titkárságon lehet kérni (tel: 347-90-42 ; e-mail: 

fejesandi.kdfg@gmail.com). 



● A portás feljegyzi az érkező szülő nevét a külön erre rendszeresített füzetbe. 

● Egyszerre csak egy szülő tartózkodhat az épületben.  

● A szülő kizárólag a titkársághoz illetve a tanári szobához vezető legrövidebb 

útvonalon közlekedhet. 

● A szülőnek az épületbe történő belépésekor és az épületben való 

tartózkodása alatt maszkot kell viselnie. 

 

Budapest, 2020. szeptember 28. 

 

Fencz György Sándorné 

intézményvezető 


