HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉSE
A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban érvényes járványügyi
szabályok a COVID-19 időszakában
2022/2023-es tanévre

1. A szabályok az intézmény tanulóira és dolgozóira visszavonásig érvényesek. Az
országos közegészségügyi szabályok változása esetén ezeket a szabályokat változtatjuk.
2. A digitális munkarend, tantermen kívüli oktatás bevezetéséről az intézményben, az
Operatív Törzs dönt.
3. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát
oktatási célból nem látogathatják.
4. Akinek bármilyen betegségre utaló tünete van, a családjában bárki hatósági karantén
alatt áll az ne jöjjön az iskolába. A beteg gyerekeket a szülők ne küldjék iskolába.
5. A tantermekben és az épületben a folyamatos szellőzést, szellőztetést biztosítani kell,
az időjárási körülményektől függően. Mindenki ennek megfelelően öltözzön.
6. A mosdókban található kézmosót (szappant) illetve a kézfertőtlenítő mindenki
használja. A mosdókban csak papírtörlőt használunk!
7. Az étkező használata előtt mindenki mosson kezet és fertőtlenítse a kezét.
8. A délelőttös takarítók - a tanórák alatt -, folyamatosan takarítsák a mellékhelyiségeket,
illetve a folyosó korlátját és az ajtók kilincseit.
9. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni az orvosi szobában, egyúttal értesíteni
kell a szülőket, aki dönt a további teendőkről. A szülő/gondviselő figyelmét fel kell
hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
10. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek (nem lehet tanuló) kesztyű és maszk
használata kötelező. (Maszk és kesztyű a titkárságon található.)
11. 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 COVID-19 fertőzés gyanújára
vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK
által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos
teendőket.
12. Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, COVID19 fertőzésre gyanús tüneteket nem mutató személy látogathatja – akár dolgozóként,
akár óvodásként, tanulóként – a köznevelési intézményt. Az igazolt COVID-19
fertőzöttel történt szoros kontaktus (potenciális expozíció) időpontjától számított 5
napig köteles a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.
13. A köznevelési intézményben a szoros kontaktok esetén otthoni karantént
hatóságilag (határozatban) az NKK nem rendel el.

14. A beteg tanuló kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába. Amíg nem mutatja
be az igazolást, addig nem léphet be az intézménybe. A diák felé elvárás, hogy a tanár
kérésére az igazolást – akár digitális formában – mutassa.
15. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
16. Ha tanulónál koronavírus fertőzésre utaló jelek tapasztalhatók, akkor a szülőknek a
NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodniuk kell a gyermek orvosi vizsgálatról.
17. Év közbeni külföldi utazási tervezésénél kérjük, mérlegeljék az esetleges járványügyi
előírásokat, szabályokat és ezek következményeit.
18. Az eldobható maszkokat a bejáratnál és a lépcsőknél az erre rendszeresített
gyűjtőedényekbe gyűjtjük.

