A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium intézkedési terve és ajánlásai a
járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

készítette: az iskola vezetése az EMMI ajánlása alapján az iskolai szülői munkaközösséggel egyeztetve
2020 augusztusának végén
módosítva: 2020. november 11-én(változtatások dőlt betűvel szedve)

1. Felkészülés a tanévkezdésre
A fertőtlenítő nagytakarítás megtörtént az intézményben. Az érettségi idejéről megmaradt
tisztítószereket és fertőtlenítőszereket elkülönítve tároltuk, így megfelelő készletekkel
rendelkezünk a mindennapos takarításhoz. Az Operatív Törzs és az Észak-Pesti Tankerületi
Központ rendszeresen küld elégséges mennyiségű takarítószert az intézménynek.
2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások, mindennapok
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató diák és dolgozó látogathatja. A
szülő a Kréta rendszeren keresztül köteles értesíteni az osztályfőnököt és az iskolavezetést,
ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy fertőzés van. Amennyiben az iskola diákjának
allergiás (köhögéssel, tüsszögéssel járó) megbetegedése van, a gondviselő az osztályfőnöknek
a Kréta rendszeren keresztül küldjön erről üzenetet szeptember 2-áig.
Az épületbe való belépéskor (Fő út, Sződliget utca) a kézfertőtlenítő szer használata kötelező.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm.
rendelet értelmében iskolánkban 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a
gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében
foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor
mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott
mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt
mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól
elkülönítjük és értesítjük a szülőt vagy a törvényes képviselőt. A testhőmérséklet mérése
érintésmentes hőmérőkkel, illetve hőkamerával történik az iskola főbejáratánál.
A szünetekben lehetőség szerint használjuk az épületben és a melléképületekben található
összes mellékhelyiséget, melyeknek fertőtlenítése folyamatosan történik. A
mellékhelyiségekben folyékony szappan és papírtörlő van kihelyezve. Amennyiben a
szülő/gondviselő úgy ítéli meg saját kézfertőtlenítőt is küldhet gyermekével, amit csak a diák
használ.
Az iskola vezetése igyekszik megoldani, hogy a mellékhelyiségekben elkerüljük a
tömörüléseket a szünetekben.
Mivel a termeket állandóan szellőztetni fogjuk, javasolt a külső időjárási viszonyoknak
megfelelő ruha viselése az osztálytermekben is.
Tekintettel az iskola 647 (ami a jelenlegi helyzetben 68 fő) fős diáklétszámára és dolgozóira az
épületben való tartózkodás alatt javasolt maszk használata, valamint a tömörülések
elkerülése, hiszen mindenkinek lehet krónikus betegségben szenvedő rokona, barátja,
ismerősei és vigyáznunk kell szüleinkre, nagyszüleinkre, dédszüleinkre is. Az
iskolatitkárságon, az igazgatóhelyettesi irodában, a kis légterű termekben (olasz, francia,
angol, német/orosz, kisebbik informatika terem) könyvtárban kötelező a maszk használata,
valamint a folyosókon is szünetekben, a folyosókon enni és inni tilos. Az osztálytermekben a
tanórák alatt egyes szaktanárok kérhetik a maszk használatát, tartsuk tiszteletben az ő

kérésüket.
Az iskolai ebédlőben szintén használni kell a kézfertőtlenítőt az étkezések előtt. A járványügyi
készenlét idején nem használunk asztalterítőt az ebédlőben.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren fogjuk tartani. Az A épületben
található lányöltözőt egy szünetben maximum 1,5 osztálynyi (kb. 45 fő) diák használhatja, a
többi osztály a K1 és K2 termeknél található öltözőt kell, hogy használja. Az A épületben
található fiúöltözőt egy szünetben maximum 1 osztálynyi (kb. 30 fő) diák használhatja, a
többi osztály a K1 és K2 termeknél található öltözőt kell, hogy használja. Hogy ki-melyik
helyiséget használja, arról minden esetben a testnevelő tanárok adnak tájékoztatást. A
testnevelés órákon lehetőség szerint kerülni fogjuk az eszköz- és tornaszerhasználatot,
valamint a szoros testi kontaktust igénylő gyakorlatokat. A sporteszközöket rendszeresen
fertőtlenítjük.
A balettrudak folyamatos fertőtlenítéséről a Sződliget utcai órák közötti szünetekben a
takarító személyzet gondoskodik.
Az informatika szaktantermekben különösen ügyelünk a kézfertőtlenítésre: a terembe való
belépéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítőt használnia.
Érintésmentes lázmérés rendszeresen elő fog fordulni az iskolában.
Az osztálykirándulások szeptember 10-11-én (végzősök: szept. 9. is) lesznek, kizárólag
belföldre lehet utazni, vagy Budapesten és környékén 2x1 napos programot megvalósítani.
Szülői értekezleteket szeptember 7-én, illetve szeptember 14-én tartunk a járványügyi
szabályok betartásával.
3. Az iskola egészségügy ellátás szabályai
Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani.
4. Tanulói hiányzások kezelése
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, májés 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 gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére
előírt karantén időszakára.
5. Teendők beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a
szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt
követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A beteg gyermek felügyeletét ellátó
személynek kesztyű és maszk használata kötelező. Amennyiben felmerül a COVID-19
fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó
kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik
kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel
kapcsolatos teendőket. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez –
kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új

koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a
kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedést meg kell tenni.
Kérek minden DÓZSÁS szülőt és diákot, valamint tanárt, hogy felelősen viselkedjen, mert csak így
tudunk egymásra vigyázni és iskolába járni!

