
A Tatabányai Árpád Gimnázium járványügyi eljárásrendje a 2020/21. tanévre 

Az eljárásrend az EMMI intézkedési terve és a Tatabányai Tankerületi Központ eljárásrendje 

alapján készült. Az eljárásrend visszavonásig érvényes. 

A járványügyi helyzet iskolánkat érintő változásáról, helyzetéről folyamatosan tájékoztatjuk 

tanulóinkat és szüleiket a megszokott kommunikációs csatornákon keresztül (KRÉTA, iskolai 

tanulói e-mail címek, www.arpadgimi.hu). 

Kérjük a szülőket, hogy minden esetben azonnal értesítsék az iskolát (suli@arpadgimi.hu, 

 +36 34 310 660), ha gyermekük (előzetes kikérés kivételével) nem jön iskolába. Kérjük az 

értesítésben adják meg a hiányzás okát és várható időtartamát. 

A tanulók fogadása, beléptetés 

Az iskola területére, két bejáraton érkezhetnek a tanulók: főbejárat, udvari bejárat az ebédlőn 

keresztül (az udvari kisajtó 7.00 – 7.30 van nyitva). Az épületbe kizárólag az orrot és a szájat 

eltakaró maszkban szabad belépni, a bejáratoknál elhelyezett virucid hatású kézfertőtlenítő 

használata kötelező. Kérünk mindenkit, hogy kerülje a bejáratok előtti csoportosulást, 

torlódást, hogy a 1,5-2 m-es védőtávolság megtartható legyen. 

A tanulóknak az iskolába történő belépése során testhőmérsékletük mérése alkalomszerűen 

történhet. 

Az iskola épületébe a jogviszonnyal rendelkező tanuló, valamint az állományban 

foglalkoztatott személyek kivételével más nem léphet. Szülők csak előzetes igazgatói 

engedéllyel léphetnek be az iskolába. Amennyiben valamely szolgáltató, hatóság belépése 

elkerülhetetlen, úgy az érintettek kézfertőtlenítés után maszkban léphetnek be az intézménybe. 

Ebben az esetben a ki-és belépést látogatási naplóban rögzítjük. 

Az iskolában tartózkodás rendje 

Kérjük, hogy a tanulók célirányosan közlekedjenek, indokolatlanul a közösségi tereken, 

folyosókon ne alakuljanak ki csoportosulások. 

A szájmaszk viselése tanulóknak az tanteremben ajánlott, de nem kötelező. Tanórák közben 

és után gyakori szellőztetést kell végezni. 

Szünetekben lehetőség szerint a tanulók maradjanak osztálytermükben. Annak elhagyásakor 

a maszk használata kötelező!  

Javasoljuk, hogy a szünetek végén, az órák megkezdése előtt a tanulók fertőtlenítsék vagy 

mossák meg kezüket. 

Szünetek alkalmával az udvarra ki lehet menni, ott a távolságtartásra figyelni kell. 

A szaktanárok saját tanulói eszközök intézménybe történő behozatalát a lehető legkisebb, és 

legszükségesebb mértékűre csökkentették. 

A büfé és az ebédlő előtti várakozás és kiszolgálás alkalmával is kérjük a védőtávolság 

megtartását, a szájmaszk viselését. Az ebédlőben az egy osztályba járó diákok üljenek egy 

asztalhoz. Az étkezés az 5. és a 6. óra utáni szünetben beosztás szerint történik. Az ebédlőn 

kívüli étkezések a tanteremben történjenek a higiéniai előírások fokozott betartása mellett. 
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A tanítási időben a tanulók az iskola területét nem hagyhatják el! 

Az intézmény elhagyása 

Utolsó óra után az adott teremben a székeket az asztal tetejére kell tenni! 

A főbejáratnál elhelyezett szemetesekbe a kilépéskor szükséges összegyűjteni, kidobni a már 

nem használatos szájmaszkot vagy egyéb védőeszközt. 

Intézkedések a fertőzés gyanújának fennállása esetén 

A fertőzésre utaló gyakoribb tünetek jellemzően a láz, száraz köhögés, légszomj, fáradtság. 

Emellett a koronavírus egyik jellegzetes tünete az íz-és szaglásérzékelés zavara vagy 

elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. 

A kevésbé gyakori tünetek közül egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, 

orrfolyás, torokfájás, hasmenés. 

Amennyiben a tanulón a fertőzés tünetei tapasztalhatók, akkor gondoskodunk elkülönítéséről 

és ezzel egyidejűleg felügyeletéről. 

Az intézményben a fertőzésgyanúval érintett személyek részére kijelölt elkülönítését biztosító 

helyiség az orvosi szoba. Az elkülönítés és a felügyelet ideje alatt a felügyeletet ellátónak 

szájmaszkot és kesztyűt, az érintettnek pedig szájmaszkot kell viselnie. 

Az elkülönítést követően értesítjük a tanuló szülőjét/gondviselőjét, akinek a figyelmét 

felhívjuk arra, hogy telefonon feltétlenül keresse meg a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. 

A szülő a fertőzés gyanúját köteles az intézmény vezetésének azonnal jelenteni a 

suli@arpadgimi.hu címen. 

A gyanú beigazolódása esetén az intézmény vezetése rendkívüli eseményként jelzéssel él a 

Tankerületi Központ felé és egyúttal értesíti az intézmény közösségét. Ennek csatornái: 

KRÉTA rendszer üzenőfelülete és a tanulók arpadgimi-s e-mail címe. 

Amennyiben szülői/gondviselői jelzés/bejelentés alapján vélelmezetten fennáll a tanuló 

esetében a koronavírus-fertőzés gyanúja, akkor a szülő/gondviselő köteles gondoskodni az 

orvosi vizsgálatról. Ettől függ minden további teendő és a hiányzás igazolásának módja is. 

A tanuló az iskolába — hasonlóan más megbetegedésekhez — kizárólag orvosi igazolással 

vagy az orvossal egyeztetettek alapján szülői nyilatkozattal térhet vissza. 

Amennyiben a járványügyi helyzet alakulása vagy az intézményen belüli terjedése azt 

szükségessé teszi, úgy az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet rendelhet el, illetve az Operatív 

Törzs döntése alapján az iskola digitális munkarendben folytatja tovább a tanítást. 

Tatabánya, 2020. szeptember 11. 

 

Kovács Miklós 

igazgató 
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