
1. számú Függelék 

SZÜLŐI ÉS TANULÓI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A GYULAI ERKEL FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDJE 

Frissítve: 2022. 09. 19. 

 

1. BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

Az intézmény főbejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk.  

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a 

folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik 

minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát 

időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású 

kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre lehetőség szerint papírtörlőket biztosítunk. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására és betartatására. Az 

intézményben biztosított a napi többszöri fertőtlenítő takarítás. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van (+36/66-463-118; titkarsag@erkel.hu). 

Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával 

vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a 

járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges 

bemutatni az osztályfőnöknek. 

3. KÖVETENDŐ ELJÁRÁS COVID-19 FERTŐZÉS ESETÉN 

A köznevelési intézményt igazolt Covid-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, 

Covid-19 fertőzésre gyanús tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 
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A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező tanuló az igazolt Covid-19 fertőzöttel történt 

szoros kontaktus (potenciális expozíció) időpontjától számított 5 napig köteles a szájat és az 

orrot eltakaró maszkot viselni. A maszkról a szülő köteles gondoskodni. 

Amennyiben egy tanulónál 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/gondviselő 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. 

3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Az intézményben a Gyulakonyha Nonprofit Kft. tud étkezést biztosítani.  

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos szappanos kézmosására, 

kézfertőtlenítésére. Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy sorban állás esetén a védőtávolság 

betartható legyen. 

Étkezés: 11:55-12:15- 30 perces szünet 

4. KOMMUNIKÁCIÓ 

Az intézmény az alábbi információs csatornákat működteti: KRÉTA, honlap.  

Kapcsolattartás: e-mail (titkarsag@erkel.hu); telefon (+36/66-463-118) 

A hatályba lépés dátuma: 2022. szeptember 19. 

Érvényes: visszavonásig 
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