
 

Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium 

OM azonosító: 033654 

4400, Nyíregyháza 

Kiss Ernő utca 8. 

Tel: 42/311-920 

e-mail: nyhvpg@gmail.com 

honlap: http://www.nyhvpg.hu 

 

  

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL 

 

 

Iskolánkban a kialakult járványügyi készenléti helyzetben elsődleges szempontnak a tanulók,  a 

pedagógusok és a technikai dolgozók egészségvédelmét tekintjük, ezért az EMMI intézkedési terve, illetve 

a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása alapján a következő eljárásrendet alakítottuk ki a 2021. 

szeptember 1-én kezdődő tanévre vonatkozóan: 

 A tanulókra és a szülőkre vonatkozó elvárások: 

 

 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja, kérjük a szülőket, 

hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél vagy közvetlen környezetében koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van, vagy hatósági karanténra kötelezett. 

 A betegség / hatósági karantén miatt hiányzó tanuló csak orvosi igazolással vagy hatósági feloldó 

határozattal jöhet újra az iskolai közösségbe. 

 Az iskolába való belépés minden esetben kézfertőtlenítés után történik. 

 A folyosón és a közösségi tereken, az osztálytermekben a maszk viselése nem tilos. 

 A tanítási nap végén a padból mindent ki kell tenni, ételmaradék, tankönyv, tornafelszerelés nem 

maradhat a fertőtlenítő takarítás zökkenőmentessége érdekében. 

 

Az egészségvédelem érdekében tett intézményre vonatkozó intézkedések, feladatok: 

 Az oktatásban illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet 

részt.  

 A dolgozó köteles az iskolát értesíteni, ha esetében vagy közvetlen környezetében koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van, vagy hatósági karanténra kötelezett. 

 A betegség / hatósági karantén miatt hiányzó alkalmazott csak orvosi igazolással vagy hatósági 

feloldó határozattal jöhet újra az iskolai közösségbe. 

 adatszolgáltatás az igazolt fertőzések és hatósági karanténra kötelezettek számáról minden nap a 

fenntartó által meghatározott módon és felületen. 

 vírusölő kézfertőtlenítő elhelyezése a belépésnél, a vizesblokkokban, az osztálytermekben 
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 a technikai személyzet biztosítja a folyamatos, napi szintű fertőtlenítő tisztítást a termekben, a 

mosdókban, a tornatermekben, az öltözőkben, amelyről takarítási naplót vezet, 

 a tanórák nyitott ablak / ajtó mellett zajlanak, az óra közi szünetekben kötelező az intenzív 

szellőztetés 

 Ha a tanuló hatósági karanténba kerül,  a részére előírt karantén időszakára vonatkozó 

távolmaradása igazolt hiányzásnak tekintendő, illetve biztosítani kell számára a tananyag elérését. 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni, erre a célra kijelölt hely a B épület tanári szobája, illetve 

értesíteni kell a fenntartót és illetékes járványügyi szerveket. 

 A tanulók egészségi állapotával kapcsolatosan minden információ az adatvédelemi előírásoknak 

megfelelően nem nyilvános adat, szolgálati titoknak minősül, arról tájékoztatást adni tilos. 

 Az iskolánk kialakítja a szükség esetén elrendelésre kerülő digitális oktatás feltételeit, amelyről a 

tanulókat és a szülőket is tájékoztatja. 

 A kommunikáció (tájékoztatás, szülői kérdés, kérés, bejelentés) elsődlegesen online formában 

történik: KRÉTA-napló, e-mail, telefon segítségével. 

Értesítési sorrend: 

 Szülő Osztályfőnök       Intézményvezetés        Fenntartó 

               Illetékes hatóság 

               Iskolaorvos 

 Fenntartó 

 Illetékes hatóság  Intézményvezetés  Tantestület, osztályfőnök      Szülő, tanuló 

 Iskolaorvos            

Az értesítés lehetséges módja arányban az esemény sürgősségével: 

 telefon 

 e-mail 

 elektronikus üzenet Kréta 

 Jelen intézkedési terv a járványügyi helyzet függvényében felülvizsgálatra és módosításra kerül. 

 

Nyíregyháza, 2022. március 7. 

          Kovács Ágnes  

          intézményvezető 
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