A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
eljárásrendje a járványügyi helyzet idejére
(érvényes 2020. szeptember 1-től visszavonásig)

1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges,
tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérjük
a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket
észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő
köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.
2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó
vehet részt.
3. Kérünk minden tanulót és kollégát, hogy lehetőség szerint
kerüljék a csoportosulást a tanév folyamán, mind az
intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
4. Javasoljuk
az intézmény
bejáratánál elhelyezett
kézfertőtlenítő használatát. Az intézménybe érkezéskor,
étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a
gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
5. Fontos a személyes higiéné: a papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a
használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Napi
többször szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés.
6. Javasoljuk, hogy minden diák rendelkezzen saját kis egészségügyi csomaggal, melyben van
szappan, kézfertőtlenítő, nedves fertőtlenítő-törlőkendő, felületfertőtlenítő spray és papírtörlő,
esetleg saját kis kéztörlő törölköző.
7. Javasoljuk, hogy minden diák az új terembe érkezéskor fertőtlenítse le (saját készletével) a padját.
Minden tanteremben elhelyezünk erre alkalmas eszközöket is.
8. A maszk viselése az iskola diákjai és az intézmény dolgozói számára az iskolában tartózkodás alatt,
a tanítási órákon, foglalkozásokon lehetséges, de nem kötelező. A közösségi terekben a maszk
viselése ajánlott.
9. Iskolánkba látogató külsős vendég részére a kézfertőtlenítés és a maszk viselése kötelező.
10.Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani
a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik
minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát
időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
Ebédelésre vonatkozó eljárásrend
1. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására
vagy kézfertőtlenítésére.
2. A sorbanállás, a tálcák visszavitele stb. idejére a maszk használata kötelező. A maszkot kizárólag az
étkezések idejére vegyék le!
3. Javasoljuk, hogy az ebédlőben senki ne vegye elő a mobiltelefonját, igyekezzen gyorsan
megebédelni, majd elhagyni az ebédlőt.
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