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Tisztelt Szülők/Gondviselők!  
 
 
A koronavírus-járvány elleni védekezés, gyermekeink és a köznevelési 
intézmény valamennyi dolgozója egészségének megvédése 
mindannyiunk közös érdeke. Erre tekintettel tisztelettel kérem, hogy 
gyermeküket kizárólag egészségesen engedjék iskolába. Felhívom 
szíves figyelmüket, hogy amennyiben gyermeküknél a koronavírus 
tüneteit – különösen láz, száraz köhögés, légszomj, fáradtság – 
észlelik, úgy a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerinti orvosi 
vizsgálatról szíveskedjenek gondoskodni, és gyermeküket ne küldjék 
az intézménybe. 

Amennyiben sikerül minden járványügyi, egészségvédelmi 
intézkedést közösen betartanunk, akkor egy, a hagyományos 
munkarendben folyó sikeres tanévre készülhetünk. 

 

Az alábbiakban intézményünk 2020/2021. tanévre vonatkozó 
járványügyi eljárásrendjét olvashatják, melynek betartása minden 
tanulónk és dolgozónk érdeke. 

Komárom, 2020. augusztus 31. 

 

 

Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika sk., 
                                                                     intézményvezető 
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A Komáromi Jókai Mór Gimnázium  

járványügyi eljárásrendje 

a 2020/2021. tanévre 

Az EMMI által kiadott, 2020. augusztus 18-diki intézkedési terv és  

a Nemzeti Népegészségügyi Központ mindenkori ajánlásának betartásával 

 

 

Alapvetés: Az intézménybe, annak területére csak egészséges, tünetmentes, jogviszonnyal 

rendelkező tanuló és intézményi állományban foglalkoztatott dolgozó léphet be. 

 Az első tanóra 8.10-kor kezdődik (vasúti utazótömeg elkerülése miatt), a 6. órától a 

tanórák 40 percesek, így ugyanakkor fejeződik be a 7. óra, mint egyébként a megszokott 

csengetési rend szerint: 

1. 8.10 – 8.55 

2. 9.05 – 9.50 

3. 10.00 – 10.45 

4. 11.00 – 11.45 

5. 11.55 – 12.40 

6. 12.50 – 13.30 

7. 13.35 – 14.15 

 Reggel két bejáraton lehet bejönni az épületbe, mindkét ajtónál 7.30-tól tanári ügyeletet 

tartunk 8.05-ig, a korábban érkezőket a portások felügyelik. A főbejáraton azok jönnek 

be, akiknek az első órája az 1., 2., 3., 4., 11., 12., 13., 14., 21., 22., 23., 24. teremben 

van, az udvarról a C szárny felé nyíló bejáraton azokat léptetjük be, akik az 5., 6., 7., 8., 

10., 15., 16., 17., 25., 26. teremben, valamint a testneveléssel kezdenek. 

 Belépéskor a maszkhasználatot és kézfertőtlenítést ellenőrizzük.  

 Az első két hétben (szept. 14-ig) a maszkviselés kötelező az épületben, nemcsak a 

folyosókon, az öltözőkben, hanem a tanórákon is, kivéve a testnevelésórákat. 

Szeptember 14-től a tanórákon nem kell a maszkot viselni. A pedagógusok a tanórán, 

előadásuk alatt nem viselnek maszkot, csak a tanulók munkájának ellenőrzése során, ha 

a tanulókhoz közelebb lépnek. 

http://www.jmgk.hu/
mailto:suli@jmgk.hu


 A takarító személyzet számára a védőkesztyű használata kötelező, a szájmaszk 

használata javasolt, de nem kötelező. 

 Az intézménybe a jogviszonnyal rendelkező tanulókon és az iskola dolgozóin kívül más 

személy nem léphet be, amennyiben belépésük elkerülhetetlen, arcmaszkban és 

kézfertőtlenítés után teheti meg, miután a portás értesítette az intézmény vezetőségét, és 

a belépésre engedélyt kapott. A jogviszonnyal nem rendelkező személy be- és kilépését 

ún. látogatási naplóban rögzítjük. 

 A tanulók nem csoportosulhatnak sem a folyosón, sem az udvaron, sem az iskola előtt, 

az osztálytermen kívül tartaniuk kell egymástól a kb. 1,5 méter távolságot. Célirányosan 

kell mindenkinek (tanulóknak, pedagógusoknak) közlekednie a folyosón a tantermek 

irányában. 

 Szigorú folyosófelügyeletet tartunk, felügyeljük a távolságtartást, a maszkviselést, a 

mosdók (szociális helyiségek) előtt várakozók között lévő távolságot. 

 A tantermekben folyamatosan szellőztetni kell. Teremváltás esetén a tanulók maguk 

után fertőtlenítik az általuk használt padot, széket, a pedagógus gondoskodik az 

ajtókilincsek fertőtlenítéséről. A táblát a pedagógus törli le.  

 Az óraközi szünetekben a tanulók lehetőség szerint maradjanak a termükben. A terem 

elhagyása esetén, az óra előtt mossák meg, vagy fertőtlenítsék a kezüket. 

 Tilos a padokban bármit elhelyezni, különös tekintettel az ételmaradékokra, és a 

szennyezett papírzsebkendőkre. Ezeket a tanulók magukkal hozott nejlonzacskóban 

tárolják, ill. a megfelelő hulladéktárolóban helyezzék el. 

 Ügyelni kell a helyes szelektív hulladékgyűjtésre, az adott hulladékot csak a megfelelő 

tárolóba helyezzék. 

 A testnevelés órákat főként szabadtéren fogjuk megtartani. 

 A kondicionáló termet is öltözőként fogjuk használni, hogy csökkentsük az öltözőt 

használó tanulók létszámát egy helyiségben. Az öltözőkben különösen figyelni kell a 

védőtávolság betartására. Az öltözőkbe való belépéskor is szükséges a kézfertőtlenítés, 

amit a testnevelőtanárok felügyelnek. A testnevelésóra után fokozottan ügyelni kell a 

személyes higiénia megtartására (legalább kéz- és arcmosás).  

 A mellékhelyiségekben a folyékony szappan és a papírtörölköző rendelkezésre áll, ezek 

rendszeres és megfelelő használatára felhívjuk a tanulók figyelmét. 

 A takarító személyzet a tanítási órák alatt is fertőtleníti a mellékhelyiségeket, a bejárati 

ajtókat, a lépcsőkorlátokat. 

 Az iskolai büfé előtti várakozás során a - padlón színes ragasztószalaggal is kijelölt - 

távolság betartása szükséges. 

 Miután a tanulók a tanítás után elhagyták az iskola épületét, alapos, minden részre 

kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk. Ennek a feladatnak az ellátását takarítási és 

fertőtlenítési naplóban dokumentáljuk.  

 Láz és felső légúti panaszok (száraz köhögés, légszomj), fáradtság és/vagy íz- és 

szaglásérzékelés zavara (ritkábban izomfájdalom, orrfolyás, orrdugulás, hasmenés) 

esetén a tanulóknak (pedagógusoknak és egyéb dolgozóknak is) otthon kell maradniuk, 

a szülőknek a távollétet a KRÉTA Üzenet felületen még aznap jelezniük kell, és 

értesíteniük kell a háziorvost, akinek az utasításait követni szükséges. 



 A fertőzésgyanúval érintett személyek elkülönítését biztosító helyiségként az ún. 0-s kis 

termet jelöljük ki. A felügyeletet biztosító személynek a szájmaszkon kívül 

védőkesztyűt is kell viselnie, az érintettnek pedig szájmaszkot. A pedagógusnak 

értesítenie kell a fertőzésgyanús tanuló szülőjét/gondviselőjét, akinek a figyelmét fel 

kell hívnia arra, hogy minél előbb értesítse a gyermek háziorvosát. Az esetet az 

intézmény vezetőjének és az iskolaorvosnak is jelentenie kell. 

 Az intézményvezető a fertőzésgyanú esetét haladéktalanul jelenti a Tatabányai 

Tankerületi Központnak, valamint az iskola rendőrségi kapcsolattartójának. 

 Fertőzésgyanús dolgozó elkülönítése hasonló módon történik, akinek kötelessége a 

háziorvosát értesíteni. 

 Az orvosi vizsgálat eredményétől függ a további teendő és a hiányzás igazolásának 

módja. 

 A gyanú beigazolódása esetén az intézményvezető haladéktalanul értesíti a Tatabányai 

Tankerületi Központot, az iskola rendőrségi kapcsolattartóját és a KRÉTA felületen 

tájékoztatja az iskola közösségét. 

 A tanuló kizárólag orvosi igazolással vagy orvossal egyeztetettek alapján szülői 

nyilatkozattal térhet vissza az iskolába. Az intézmény dolgozójára is érvényes az orvosi 

igazolás bemutatása.  

 A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján egyéb információk és a tesztelési 

helyszínek is megtalálhatók: 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/component/content/article/11-foosztalyok/785-

tanulok-cov-2-teszt?Itemid=135. 

 A vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett tanulók hiányzását igazoltnak kell 

tekinteni. Ezen tanulóknak – ha hiányzásuk eléri egy tanévben a 250 órát – a 

nevelőtestület engedélyével osztályozó vizsgát kell tenniük félévkor és év végén. 

 Amennyiben a járványügyi helyzet, a járvány intézményen belüli terjedése szükségessé 

teszi, az Operatív Törzs döntése alapján egy osztály vagy az egész iskola digitális 

munkarendre tér át további intézkedésig. 

 

 

Komárom, 2020. augusztus 31. 

 

Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika sk. 

     intézményvezető 


