A Szent István Gimnázium házirendjének kiegészítése
a járványügyi helyzet miatt az eljárásrendünk kivonatával

1. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások
 az iskola diákjai és dolgozói csak egészségesen, tünetmentesen jöhetnek munkahelyükre;
 az iskola területére csak az intézmény tanulója, tanára, dolgozója léphet, idegenek csak
védettségi igazolvánnyal, igazgatói engedéllyel léphetnek be;
 a bejáratnál minden dolgozónak és diáknak kötelező a távolsági testhőmérséklet-mérés;
 amennyiben a testhőmérséklete a tanulónak, dolgozónak meghaladja a kritikus
hőmérsékletet, az érintettet a karantén szobába (klub) kísérjük, és azonnal értesítjük a
szülőket, hozzátartozókat, hogy minél előbb vigyék haza;
 a beléptetésnél a diákok, dolgozók betartják a szociális távolságot (minimum 1,5 méter), majd
fertőtlenítik a kezüket az ott felszerelt, vagy oda kirakott fertőtlenítő szerekkel
 a közösségi terekben (folyosók, aulák, mosdók, büfé) a maszk viselését mindenki számára
kötelezzük;
 a szülő, gondviselő köteles gondoskodni gyermeke számára megfelelő maszk beszerzéséről,
és annak megfelelő higiéniai állapotban tartásáról;
 amennyiben a maszkot elhagyja, otthon hagyja, a portán, a gazdasági irodában biztosítunk
számára egy egyszer használatos pótmaszkot;
 az osztálytermekben a maszk használata ajánlott, a tanórákon a diákok távolságtartását
szétültetéssel, illetve a padok szellős elhelyezésével biztosítjuk, amennyiben a foglalkozás,
tanóra szorosabb kontaktust (páros, csoportos munka) igényel, a tanár kötelezheti a diákokat
a maszkviselésre.
2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
 mindenki betartja a személyi higiéné alapvető szabályait (köhögés és tüsszentés
zsebkendőbe, utána kézmosás és/vagy kézfertőtlenítés, ...)
 a diákok és a dolgozók gyakran fertőtlenítik kezeiket az osztályterem előtt kihelyezett, vagy a
mosdókban elhelyezett kézfertőtlenítőkkel
 a mosdókban kötelező a kézmosás szappannal, meleg vízzel, majd a papírtörlővel a kéz
megtörlése
 az osztály, csoport hetesei a szünetben a termek egyes bútorait (padok), eszközeit
(billentyűzet), továbbá az ajtókilincseket a terem előtt kihelyezett fertőtlenítővel
rendszeresen fertőtlenítik
 az osztály/csoport hetesei és a szaktanárok a termek ablakait vagy folyamatosan nyitva
tartják, vagy rendszeresen szellőztetnek
3. Ebédeltetés
 a tanulók az iskolai étkezdében csak a külön beosztás szerint ebédelhetnek az ügyeletes
diákok és tanárok ellenőrzése mellett (távolságtartás, kézmosás, fertőtlenítés) 12.15-12.35:
7-8. évfolyam, 13.20-13.40: 11-12. évfolyam, 14.25-től: 9-10. évfolyam
 az érintett diákokat a tanítási óra befejezése előtt 5 perccel a szaktanárok kiengedhetik
 a büfében a távolságtartás kötelező, a maszk viselése erősen ajánlott
 a diákok a szünetekben az osztálytermekben, az udvaron étkezhetnek, amennyiben erre nincs
lehetőség, akkor a szociális távolság betartásával a folyosókon
4. Hiányzás



Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére
előírt karantén időszakára.
5. Teendő beteg személy esetén
 Amennyiben diáknál, dolgozónál a fertőzés jeleit látjuk (láz, erős, száraz köhögés, ...) a
szaktanár (vagy kolléga) azonnal egy kijelölt karantén helyiségbe kíséri (maszk,
távolságtartás), jelzi az intézmény vezetőjének, helyetteseinek. Ezt a vezetőség azonnal jelzi
az iskolai orvosnak, védőnőnek, illetve diák esetén a szülőnek. Ezután az orvos utasításának
megfelelően járnak el.
6. Pozitív teszt esetében az NNK, a területi népegészségügyi hatóság, Fővárosi Kormányhivatal
járványügyi vizsgálatot végez.
Az eljárásrendünk megszegése fegyelmi vétség. A fegyelmi eljárás szabályai szerint büntetendő.
Budapest, 2022. február 24.
Lázár Tibor intézményvezető

