
7. SZ. MELLÉKLET A JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV 

Jelen Intézkedési terv a Magyarország Kormánya által megbízott Nemzeti Népegészségügyi 

Központ és az Operatív Törzs együttműködésével létrejött tanévkezdési protokoll alapján 

készült és a járványhelyzet feloldásáig érvényes. 

 

Az aktuális Intézkedési terv mindig figyelembe veszi az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

minisztere által kiadott rendeleteket és a protokoll módosításait, amelyeket szükség szerint 

intézményvezetői utasítással pontosítunk. 

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 vagy kórházi 

zárójelentéssel térhet vissza. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által 

kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 Az iskola területén és közvetlen közelében be kell tartani a legalább 1,5 m-es 

védőtávolságot. 

 A diákok kötelesek a számukra kijelölt bejáratokat használni (13.00 után is), ezek a 

következők: 

5 – 8. évfolyam: Gimnázium utca felőli kapu, 

9. évfolyam + kerékpárral járó diákok: Széchenyi út felőli kapu, 

10 – 12. évfolyam: Rákóczi út felőli kapu. 

 Kizárólag az iskola diákjai és dolgozói számára biztosítunk belépést, valamint a külön 

– intézményvezetői – engedéllyel rendelkező személyeknek, akik bejövetelkor kitöltik 

az adatfelvételi lapot (lásd melléklet). 

 Az épületbe való belépéskor mindenkinek fertőtlenítenie kell a kezét, fel kell vennie a 

maszkot és azt szabályosan viselnie kell. 

 

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. Kérjük csomagolt pót maszk 

elhelyezését a tanulók felszerelése között. Ügyelni kell a maszk szabályos (az orrot és a 

szájat is eltakaró) viselésére. 

 Az egyszer használatos szájmaszkot a kukába dobni tilos! 

 A biztonsági távolság betartása kötelező, az üdvözlés során a fizikai kontaktus tilos! 

 Napközben 1,5 óránként 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 vagy kórházi zárójelentéssel térhet vissza. Hatósági házi karantén esetén a 

járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot 

szükséges bemutatni. 



 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt 

hiányzásnak kell tekinteni. 

 Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba 

kerül a részére előírt karantén időszakára. 

 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 

 A diákoknak és az iskola dolgozóinak kötelező a maszk szabályos viselése, ha a 1,5 m-

es távolságtartás nem megoldható a nagy létszám és/vagy a terem, a folyosó mérete 

miatt. A dolgozók számára a maszkot a munkáltató biztosítja. 

 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. 

Az udvaron is ügyelni kell a távolságtartása, ahol és amikor ez nem megoldható, ott is 

kötelező a maszk viselése. Az osztályok a számukra kijelölt részen tartózkodhatnak, az 

udvar felosztása: 

5. évfolyam: a Széchenyi út felőli aszfaltozott és füves rész + tornapálya 

6. évfolyam: a Gimnázium utca felőli aszfaltozott rész 

7. évfolyam: salakpálya Széchenyi út felőli része 

8. évfolyam: a salakpálya Gimnázium utca felőli része 

9. évfolyam: az épület körül (a védőtető alatt) 

10 – 11. évfolyam: az előkert Széchenyi út felőli része 

12. évfolyam: az előkert Gimnázium utca felőli része. 

 Iskolai rendezvényeket korlátozott számú résztvevővel, illetve kisebb létszámú 

rendezvényekre bontva szervezzük meg. 

 A rendezvények időtartama alatt zárt térben kötelező a maszk viselése, a kézfertőtlenítés 

amennyiben a másfél méteres védőtávolság betartása nem lehetséges. 

 



V. A menza 

 A gimnazista diákok a Ceglédi Dózsa György Kollégiumban ebédelnek. 

 Az iskolában alkalmazott szabályokat (pl. távolságtartást, maszk szabályos viselését) a 

kollégiumban és közvetlen közelében is be kell tartani. 

 A gimnazistáknak kötelező betartani a kollégiumi dolgozók és az étkeztetést végző cég 

munkatársainak utasításait, előírásait. 

 Az épületbe való belépéskor használni kell a kézfertőtlenítőt vagy szappanos vízzel 

alaposan kezet kell mosni, valamint a táskát, kabátot a kijelölt részen le kell tenni, 

azokat az ebédlőbe nem vihetik be. 

 A maszkot a belépéskor fel kell venni, étkezéskor levehetik, kilépéskor újra viselni kell. 

 

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) online 

formában (online értekezlet) szervezzük meg, kivéve a rendkívül indokolt, előre 

egyeztetett eseteket. 

 Várakozni a főbejáratnál, a kapun kívül lehett.  

mailto:cklg@cklg.hu


Melléklet 

 

 

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 

Cegléd 

Rákóczi út 46. 

2700 

 

Tel: (53)-500-525 

30/318-6371 

E-mail: cklg@cklg.hu 

Honlap: www.cklg.hu 

OM azonosító: 032549 

 

Intézménybe belépő neve: 

 

Születési hely, idő: 

 

Anyja neve: 

 

Lakcím: 

 

Telefon: 

 

E-mail: 

 

Ügyintézés ideje: 

 

Ügyintézés témája: 

 

 

Betegnek érzi-e magát?    IGEN              NEM 

Volt-e közvetlen kapcsolata igazoltan koronavírus fertőzött személlyel az utóbbi 2 hétben? 

 IGEN              NEM 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatokat a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumba történő belépés során 

adtam meg, a járványügyi készenlét során alkalmazott szabályok miatt. Büntetőjogi 

felelőségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. 

Kelt.: Cegléd, 

 

        ---------------------------------------- 

                    aláírás   

 

 

 

http://www.cklg.hu/

