
A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorld Gimnfziuma 6s Altalfnos Iskolija

Kossuth utcai feladatelldtfsi hely6nek prevenci6s int6zked6si terve a Covid-l9 virus

elterj ed6s6nek megak ad6ly ozfsa 6rdek6ben

Az EMMI 2020. augusztus 18-i int6zked6si terve alapjhn, a Nemzeti N6peg6szs6gugyi

Kozpont ajhnlt;sa alapliln a Kossuth utcai feladatell6t6si helyen a kovetkezo int6zked6seket

vezetjiik be:

FELKESZULES A NEVELESI EVRE, TANEVKEZDESRE

1, Kolleg6ink 6s a sziilok teljeskoni 6s folyamatos t6jekoztathsa az aktu|hs jilwdnyngyl

eloir5sokr6l.

2. Az intezmenyben alapos, mindenre kiterjed6 a Nemzeti N6peg6szs6gugyi Kozpont (a

tov6bbiakban: NNK) ajhnl6s6t figyelembe vevo, fertotlenito takaritAst v6gezteti.ink, ennek

meql6t6t ellenorizziik.

3. Honlapunkon keresztil az aktu6lis inform6ci6k mellett a jdwhny elleni v6dekez6sre va16

felk6sziildssel kapcsolatos hireket, t6j6koztaI6kat, feladatokat kozzltessziik, a didkokat 6s

sziiloket igy is tdj6koztatjuk . A honlapon,, j6rv6nyiigyihelyzel" cimen aloldalt alakitunk ki.

AZ INTEZMENYEK LATO GATA S A. REND EZVENYEK. KIRANDULA S OK

4. Iskol6nkat kizfu6lag eg6szs6ges, tiineteket nem mutato gyermek, tanul6 liltogathatja. Az

oktat6sban 6s nevel6sben, illetve az intdzmlnyek mukodtet6s6ben csak eg6szs6ges 6s

tiinetmentes dolgoz6 vehet r6szt. A dolgoz6 6s a sztilo kdteles az iskol6t 6rtesiteni, ha a

gyermekn6l koronavirus-gyanri vagy igazolt ferloz6s van. Az iskol6ba 6rkezo tanul6k,

tandrjeloltek 6s tandrok homers6klet6t bel6p6s elott a portitnitl megm6rji.ik, a jhrvdnyijgyi

rendelkez6seknek megfeleloen az esetleg kiszurt szem6lyeket elkiilonitji.ik, 6rtesitjik az

iskolaeg6szsegrigyi orvost. Az elkiilonito szobfuol gondoskodtunk. A beteg fehigyelet6t ell6t6

szem6ly szhmara kotelez6en eloirluk a maszk 6s a gumikesztyihaszn|latht.

5. K6rtiik, hogy a sziilok gondoskodjanakanapitisztamaszkr6l gyerekeik sz6mdra.

6. A sztilok online kapcsolattartdslt szorgalmazzul<, iigyeik szem6lyes int6z6s6re telefonon

e gy eztetelt i d6pontb an erkezzenek.



7. A reggeli gyiilekez6s idej6nek meghosszabbit6sa f6l 6r6ra, tobb ajt6n folyamatosan

engedjiik be a gyerekeket.

8. K6zfert6tlenit6s bel6p6skor, valamint minden szinten k6zfertotlenit6t biztositunk .6s

felhivjuk a gyerekek figyelm6t a k6zmos6s fontoss6g6ra.

9. Megtesszik a sziiks6ges int6zked6seket az rntezm5nyt csoportosul6sok megelozdslre a

tan6v folyam6n mrnd az int6zmeny teriilet6n, mtnd az intezm5ny 6piilete el6tt, erre, valamint

a kozoss6gi terekben a vddlthvols6g betafiilshra a feliigyelo tan6roknak, illetve

folyo s6 feltigyeletes eknek a k<jteles s 6 ge feli.i gyelni.

1 0. A folyos6feli.igyeletet minden szinten megerositve biztositjuk.

1 1. Lehet6s6g szerint gondoskodunk a tanul6k lazhbb elhelyez6s6rol.

12. A tantermi oktatis sorhn az oszt6lyok kevered6s6t - amennyiben ez lehets6ges -
elkeriiljiik. A tanit6si nap sor6n ugyanazl a tantermet haszn6lj6k a di6kok. Ha ez nem

megoldhato, az oszt|lyok v6lt6sa kozdtt a tantermekben feliiletfert6tlenit6st v6geztetrink. A

szaktantermi rendszer helyett 6tt6riink az oszt6lytermi rendszerre (kiv6ve:

421,422,I2I,4I 6,01 4 -es terem).

. Enek6rhn az elso h6napban (szeptember) az 6nekl6st mellozziik.

o A klaviatrir6k tisztit6s6nak menet6t szabillvozlvk. a szaktanhr ellen6rz6se mellett.

13. A maszkot nem tessztik kotelezov6, de bizonyos esetekben (informatikaterem) k6rjiik a

hasznillatdt.

14. A testnevel6s6rdkat az idojhrds fiiggv6ny6ben szabad t6ren tartjuk. Az oltozokhasznhlatht

lltszhmban lehet6leg fel6re csokkentjiik, a feliigyeletet 6s a fert6tienit6 takarit6st biztositjuk

6r6k kozott, nemcsak a termekben, hanem a mosd6kban is, ennek 6rdek6ben a takarito

szemelyzet letszhmhnak emel6s6t k6fiiik.

15, Az iskolai rendezvlnyeket a kovetkezok6ppen alakitjuk 6t:

o tan6vnyit6t csak az els6 6vfolyamnak szerveztink (aug. 31.), a tobbiek m6snap

szeptember I-j6n az iskolar6di6n - a tanul6k az oszt|lytermekben hallgatj6k,

o oszi kozoss6g6pito t6borok lemonddsa

o Kossuth-nap kiils6 kozoss6gi rendezv6ny6nek lemondfsa (szept. 18.)



iskolai megeml6kez6sek - oszt5lytermekben, illetve oszlillyszinten ( 10. 06., 10.23,,

kar6cs onyi tinnepkdr),

az i sko I ai kir6ndul 6s okat meghat 6r ozatlan idore elhal asztottuk,

elmarad a tantestiileti kir6ndul6s

ETKEZTETE S RE VONATK OZO SZ ABALYOK

16. A szolg6ltat6 c6ggel 6s a menzai dolgoz6kkal az etkeztet6s rendj6t egyeztettik - az

eb6dl6 kapacit6s6nak csak 50o/o-6banhaszn6ljuk, a tanul6kat t6vols6gtart6ssal iiltetjiik

le.

77. Az eb6deltet6s szigorf rend szerint tort6nik, aminek ellen6rz6s6rol gondoskodunk.
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