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Házirend - Melléklet 

Speciális szabályok a koronavírus járvány időszakára vonatkozóan 
 
A Toldy Ferenc Gimnázium nevelőtestülete a Szülői Munkaközösséggel történt egyeztetést 
követően az alábbi rendelkezéseket hozta: 

 
1. Az intézmény látogatása 

a. Az iskolába történő belépéskor minden tanuló és iskolai dolgozó hőmérsékletét 

ellenőrzik a gimnázium munkatársai. Amennyiben a 37,5 C fokot eléri, illetve 

meghaladja valakinek a testhőmérséklete, nem léphet be az épületbe. A 

belépést követően a bejáratnál elhelyezett érintésmentes adagolónál a 

kézfertőtlenítés a tanulók számára kötelező.  

b. Megérkezését követően minden tanuló haladéktalanul az osztálytermébe, 

illetve abba a tanterembe megy, ahol az első órájára sor kerül. 

c. Szülő és más, idegen személy csak abban az esetben léphet be az épületbe, ha  

 látogatására engedélyt adott az intézmény vezetője vagy vezető 

helyettese, illetve szülők esetén az időpontot előzetesen egyeztette az 

intézmény valamelyik pedagógusával, 

 testhőmérsékletének ellenőrzése megtörtént,  

 kezét fertőtlenítette  

 a portán található nyilatkozatot aláírta. (Ezen a dokumentumon az 

idegen személyeknek az elérhetőségüket is fel kell tüntetni annak 

érdekében, hogy egy későbbi esetleges fertőzéssel kapcsolatban 

kontaktszemélyként az egészségügyi szolgálat fel tudja venni velük a 

kapcsolatot.)  

 

2. Az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása az intézményben 

a. Az osztálytermeket, a folyosókat és egyéb közösségi helyiségeket folyamatosan 

szellőztetjük, az időjárási helyzet függvényében ez fokozott figyelmet, esetleg 

„szakaszos szellőztetést” igényel. A tantermi szellőztetés biztosítása 

elsődlegesen az adott órában érintett szaktanár feladata, munkáját segítik az 

osztályban ezzel a tevékenységgel megbízott felelősök. A folyosók 

szellőztetését és a maszkok viseletét a folyosóügyeletes tanár ellenőrzi. 

b. Az osztályok tanórái lehetőség szerint a saját osztálytermeikben vannak. 

Amennyiben egy osztálynak vagy tanulócsoportnak olyan teremben kell 

tanórán részt vennie, amelyikben előzőleg egy másik osztály vagy 

tanulócsoport tartózkodott, úgy az osztályteremben elhelyezett fertőtlenítő 

folyadék és papírtörlő segítségével az osztályban ezzel megbízott felelős 
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tanulók fertőtlenítik a kilincset illetve a padok és székek felületét. A 

fertőtlenítés megtörténtéért az órát tartó szaktanár a felelős.  

c. A tanulók és az iskola pedagógusai és munkatársai számára a szünetekben, a 

folyosókon, a mosdókban és a közösségi helyiségekben az orrot és szájat 

egyaránt eltakaró maszk használata kötelező, az osztályteremben ajánlott. 

d. Az épületbe belépő szülők és más idegen személyek számára a maszk viselése 

kötelező. 

e. A tanulók a szünetekben más osztálytermekbe nem mehetnek be, ott nem 

tartózkodhatnak. 

f. Előzetes bejelentés és egyeztetés alapján (megfelelő időjárási körülmények 

között) a szaktanár óráját tarthatja a szabadban, az iskola udvarának valamely, 

erre a célra kijelölt helyén. Rossz idő esetén az óra megtartására a 

terembeosztásban kijelölt helyiségben kerül sor. 

g. A maszk viselésének lehetősége minden tanulónak és az intézmény összes 

dolgozójának alapvető joga, az órai munka minőségére vagy bármilyen más 

indokra hivatkozva a szájmaszk viselésének korlátozása nem megengedett. 

h. Ha az órai feladat ezt indokolja a szaktanár egy bizonyos ideig a tanóra alatt is 
elrendelheti a maszk használatát. 

i. Az ebédeltetés különböző idősávokban (7. évfolyam tanulói 1140-től, többi 

évfolyam 1240-től) történik, a sorban állás során a távolságtartás biztosítását 

felfestett jelzések segítik. Minden tanuló kizárólag az „Ebédeltetés rendje” c. 

utasításban számára kijelölt idősávban ebédelhet, ettől eltérő időpontban az 

ebédlő látogatása tilos. 

j. Az iskolai büfé esetében a sorban állás során a távolságtartás biztosítását 

felfestett jelzések segítik, a klubhelyiség a járvány időszaka alatt közösségi 

helyiségként nem használható. 

k. Írásbeli szülői kérésre a 11-12. évfolyamos tanulók számára, az állandó 

lyukasóráik időtartamára állandó kilépőt biztosítunk. Ennek használatával 

lehetőségük van arra, hogy az iskola épületét elhagyják, ezt az időt a szabadban 

töltsék. 

l. A 7-10. évfolyamos tanulók lyukasóra esetén abban a teremben maradnak, 

ahol órájuk lenne, a folyosón vagy egyéb közösségi terekben nem 

tartózkodhatnak. Tanári engedéllyel és felügyelettel, amennyiben ez más 

osztályok tanítását nem zavarja, az iskola kertjét is használhatják. 

m. Az iskola könyvtárának olvasótermében a tanulók limitált létszámban, a 

járványhelyzetben érvényes speciális könyvtárhasználati szabályzat 

betartásával tartózkodhatnak. 

n. Az iskola területén a tanítás befejeztével csak tanári engedéllyel és felügyelettel 
tartózkodhatnak a tanulók. 

 

3. A tanulói hiányzások kezelése 

a. Az intézmény kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 
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b. A járvány időszaka alatt 1-3 napos hiányzást – amennyiben az nem betegség 

miatt következett be -- a szülő több alkalommal is igazolhat; a rendkívüli helyzet 

megszűnéséig a Házirend igazolásokra vonatkozó korlátozó rendelkezéseit 

feloldjuk. 

c. Három napnál hosszabb hiányzást a szülő csak rendkívül indokolt esetben, az 

osztályfőnök előzetes beleegyezésével igazolhat, kizárólag akkor, ha a hiányzás 

oka nem a tanuló betegsége. 

d. Amennyiben a szülők gyermeküknél covid fertőzésre utaló tüneteket észlelnek, 

a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodniuk kell orvosi vizsgálatról.  

e. Az a tanuló és iskolai dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra 

iskolába. 

f. Amennyiben a tanuló hatósági karantén elrendelése miatt hiányzik, akkor ezt a 

szülőnek haladéktalanul jeleznie kell az iskola számára. Ebben az esetben 

igazolásként a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést 

feloldó határozatot szükséges bemutatni.  

g. Amennyiben a tanulót láz vagy egyéb tünet miatt az iskola hazaküldte, csak 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra 

iskolába. 

 

4. Teendők beteg vagy tüneteket mutató tanuló esetén 

 

a. A szülő köteles haladéktalanul értesíteni az iskolát, amennyiben gyermekénél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van! 

b. Amennyiben egy tanuló a beléptetésnél lázasnak bizonyul, az iskolában 

elkülönítjük, szüleit értesítjük és megkérjük őket arra, hogy haladéktalanul 

vigyék haza gyermeküket. 

c. Amennyiben egy tanulónál a tanítás során észlelhetők a fertőzés tünetei, az 

iskola erre kijelölt helyiségében elkülönítjük, szüleit értesítjük és megkérjük 

őket arra, hogy haladéktalanul vigyék haza gyermeküket és jelen melléklet 3/d. 

és g. pontjában foglaltak szerint járjanak el. 

 

Budapest, 2020. 09. 08. 

 

 

 

 


