KÖZLEMÉNY
Módosult az iskolai Házirend 7. mellékletében található JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI
TERV A változtatások (amelyeket színezéssel is kiemeltünk) 2021. november 1-jétől
hatályosak a következő módosításig, és figyelembe veszik az Emberi Erőforrások
Minisztériumának minisztere által kiadott rendeleteket-ajánlásokat.
I. Iskolába járás, belépés


Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy látogathatja, ott csak
tünetmentes állapotban tartózkodhat.



Amennyiben a szülők a gyermeküknél tüneteket észlelnek, a szülőknek a Nemzeti
Népegészségügyi Központ eljárásrendje alapján gondoskodni kell az orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés áll fenn.



A gyermek betegség után az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.



Kizárólag az iskola diákjai és dolgozói számára biztosítunk belépést, valamint a külön
– intézményvezetői – engedéllyel rendelkező személyeknek.



Az épületbe való belépéskor mindenkinek fertőtlenítenie kell a kezét és lázat kell
mérni, és fel kell vennie az orrot-szájat eltakaró maszkot.

II. Általános higiéniai szabályok, fertőtlenítés


Reggel kitakarított, kifertőtlenített környezet fogadja a belépőket, amelynek megóvása
mindenkinek a feladata!



A köhögési etikett betartására fokozottan kell figyelni: papírzsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és
alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Ha nincs kéznél papír zsebkendő, a
behajlított kar könyökhajlatába kell köhögni vagy tüsszenteni.



A mosdókban kötelező a szappanos kézmosás, kéztörlésre papírtörlőt kell használni.




Saját szájmaszkról minden tanulónak gondoskodnia kell.
Amennyiben viselni szeretné, saját szájmaszkról minden tanulónak gondoskodnia kell.



Az egyszer használatos szájmaszkot a kukába dobni tilos!



Napközben 10.00-kor és 12.00-kor általános fertőtlenítést végzünk (pl. ajtókilincsek,
mosdók, folyosók, informatikatermek).

III. Betegség, hiányzás, igazolás


Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Ez azt is jelenti, hogy a tüsszögő, köhögő és/vagy folyamatosan orrát fújó
gyermeket hazaküldjük a szülő értesítése után. (Természetesen, amikor nyilvánvaló,
hogy allergiás reakcióról, krétapor hatásáról, beszéd miatt kiszáradt torokról stb. van
szó, és emiatt tüsszent/köhög a gyerek, nem küldjük rögtön haza.) Szükség esetén az
első órát tartó szaktanár jelzi a problémát az osztályfőnöknek, iskolavezetésnek, a
szülő értesítése után a tanulót hazaengedi vagy a szülő érkezéséig (az orvosi szobában)
elkülöníti.



A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, amin az szerepel, hogy egészséges, közösségbe mehet.



A tanulói hiányzásokat illetően a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai az
irányadóak. Ezen felül annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki hatósági
karanténba került, a részére előírt karantén időszakára, igazoltnak kell tekinteni.



Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.

IV. A tanítási órák, szünetek és délutáni foglalkozások, programok rendje


Az iskola dolgozóinak és diákjainak kötelező a maszk viselése.



Mindenhol, ahol megoldható, folyamatos szellőzést biztosítunk, amelynek betartása a
hetes és a tanár feladata.



A lyukasórán a tanulók a számukra kijelölt helyen kötelesek tartózkodni, kilépő
engedélyt csak rendkívüli esetben adunk.



A szünetekben a diákok a termekben tartózkodhatnak, illetve lemehetnek az udvarra.



Iskolai rendezvényeket korlátozott számú résztvevővel, illetve kisebb létszámú
rendezvényekre bontva szervezzük meg.



A rendezvények időtartama alatt zárt térben kötelező a maszk viselése.

V. A menza


A gimnazista diákok a Ceglédi Dózsa György Kollégiumban ebédelnek.



A gimnazistáknak kötelező betartani a kollégiumi dolgozók és az étkeztetést végző
cég munkatársainak utasításait, előírásait.



Az épületbe való belépéskor ajánlott a kézfertőtlenítő használata vagy a szappanos
vízzel történő alapos kézmosás.



Az étkező diákok a táskát, kabátot a kijelölt részen helyezik el, azokat az ebédlőbe
nem vihetik be.

VI. Kapcsolattartás, tájékoztatás


Hivatalos

ügyintézés

a

titkársággal,

az

osztályfőnökökkel,

illetve

az

intézményvezetéssel e-ügyintézés formájában a KRÉTA-felületen, az iskola
elérhetőségein (telefonon, a cklg@cklg.hu mailcímen) keresztül lehetséges.


A szülői értekezleteket és a szaktanárokkal való kapcsolattartást (fogadóóra) lehetőleg
online formában (online értekezlet) szervezzük meg, kivéve a rendkívül indokolt,
előre egyeztetett eseteket.



Várakozni a főbejáratnál, a kapun kívül lehet.

Kelt.. Cegléd, 2021. október 22.
Gulyás Zoltán
intézményvezető

