
 

 

Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium 

Helyi intézkedések a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend alapján 

 

 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató diákok, dolgozók 

látogathatják. 

 A következő tünetek esetén a tanulót, dolgozót kérjük, hogy maradjon otthon: láz, 

köhögés, nehézlégzés. 

 Amennyiben a fenti tünetek az intézményben jelentkeznek, haladéktalanul elkülönítjük 

a gyermeket, dolgozót. (orvosi szoba) 

 Allergiás tünetek esetén kérjük annak orvosi alátámasztását. 

 Egyéb betegségek lefolyását követően is kizárólag egészségesen, orvosi igazolás 

azonnali bemutatásával térhet vissza az iskolába a diák/dolgozó. 

 A szociális távolságtartás 1,5 méteres megtartására külön figyelmet kérünk fordítani. 

 A szülőket kérjük, hogy gyermekeiknek biztosítsanak szájmaszkot, papírzsebkendőt, 

valamint igény szerint saját használatra kézfertőtlenítőt. 

 Szájmaszk használata zárt, közösségi terekben kötelező (folyosó, aula) 

 A szülők szorítkozzanak telefonos, elektronikus ügyintézésre, személyesen kizárólag a 

vezetővel egyeztetett időpontban jöhetnek be az épületbe. 

 Intézményünk biztosítja az előírtaknak megfelelő, teljes körű fertőtlenítést 

meghatározott rendszerességgel. 

 Az intézmények bejáratánál, mosdókban és a tantermekben biztosítjuk vírusölő hatású 

kézfertőtlenítő használatát. 

 A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban szervezzük. 

 A tantermeket, tornatermeket folyamatosan szellőztetjük. 

 Az öltözőkben maximum 5 személy tartózkodhat. 

 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezlet csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg (amennyiben lehetséges az online értekezleteket, 

adatszolgáltatást részesítjük előnybe) 

 Amennyiben a tanuló, dolgozó igazoltan fertőzött az új SARS-CoV-2 vírussal, azt 

köteles azonnal jelenteni az intézményvezető részére, aki a bejelentést megteszi a 

népegészségügyi hatáskörben eljáró szerv részére (30/4637223, 

jarvany.nefo@csongrad.gov.hu) 
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 Az igazoltan beteg személyt, vagy bármely olyan személyt, aki a beteggel annak tünetei 

kialakulását megelőző két napban szoros kapcsolatba került, 10 napig járványügyi 

megfigyelés alá kell helyezni. Tünetmentes szoros kontaktus esetén a 10 napos határidő 

a SARS-CoV-2 vírussal fertőződött beteggel való utolsó kontaktustól számítandó. A 10 

napos járványügyi megfigyelés alól felmentés, negatív PCR vizsgálattal sem adható. 

Továbbá járványügyi megfigyelés letelkekor az intézkedés alá vont személynél nem 

kell laboratóriumi vizsgálatot végezni. Az igazoltan COVID-19 pozitív személy 

köznevelési intézményből való hiányzását a háziorvos vagy a házi gyermekorvos 

igazolja. 

 2020. október 1-től érkezéskor testhőmérsékletet mérünk az országos tisztifőorvos 

határozatában foglaltak alapján. 

 A testhőmérséklet mérésének eljárásrendje, mérési pontok 7:00-től: 

Gróf Andrássy Gyula utca 

felöli ”kék” bejárat 

Minden tanuló, akinek az órája az Informatika 1, 

Informatika 2, Felföldiné, Kodály, Technika, 

Történelem, Szent Imre és Nyelvi 4 és Kémia 

termekben van. 

Udvar felöli bejárat az 

aulába 

Minden tanuló, akinek az órája a magyar 1, magyar 2, 

könyvtár, kis tornaterem (csak fiúk), Nyelvi 3, Aradi, 

Szucsán, Labor, Verdi termekben van. 

Kollégium bejárata Minden tanuló, akinek az órája a Broadway, Nagy 

tornaterem, Csongrád, Szeged, Kazinczy, Tell Vilmos 

és Párizs termekben van. 

Főbejárat minden pedagógus 

 

Udvar felöli bejárat a 

”régi” épületbe 

Minden tanuló, akinek az órája a 8/5, 8/6, Havas, 

Matematika 2, Földrajz, Biológia, Új magyar tanterem 

és a Kis tornateremben (csak lányok) van. 

 

 Amennyiben az intézménybe 1. óra után érkezik, a két porta valamelyikén kötelező 

jelleggel a testhőmérséklet-mérésre jelentkeznie kell. Ezt a mérést végző kolléga rögzíti. 

 


