
FÜGGELÉK AZ ÉRDI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJÉHEZ, JÁRVÁNYÜGYI 

ELŐÍRÁSOK 

A járványhelyzet alakulása miatt szükséges az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium Házirendjének 

ideiglenes módosítása, melyet az osztályfőnöki munkaközösség és a Diákönkormányzat megtárgyalt 

és 2020. 09.18-án elfogadott.  

Az iskolában a csengetési rendet úgy alakítottuk ki, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a 

védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását. 

Csengetési rend 2020. szeptember 2. – október 2. 

1. 7.45-8.20 

2. 8.40-9.15 

3. 9.40-10.15 

4. 10.40-11.15 

5. 11.35-12.10 

6. 12.30-13.05 

7. 13.35-14.10 

8. 14.30-15.05 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. Amennyiben a szülő gyermekénél tüneteket észlel, a NNK aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodjon orvosi vizsgálatról.  

A szülő köteles azonnal az iskolát értesíteni (osztályfőnök, intézményvezető), ha a 

gyermekénél koronavírus-gyanú, igazolt fertőzés van vagy hatósági karanténba került. Az a gyermek, 

tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy 

kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.  

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést 

feloldó határozatot és orvosi igazolást szükséges bemutatni. 

Szülő, kísérő, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személy nem léphet be az iskolába, csak az 

intézményvezető előzetes engedélyével. 

Az intézményben a bejáratánál és az épületben számos helyen vírusölő hatású kézfertőtlenítőt 

biztosítunk. Az intézménybe érkezéskor minden belépő, továbbá étkezések előtt és után, valamint 

testnevelés óra után mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét. A szociális 

helyiségekben a szappanos kézmosás lehetősége biztosított. Kéztörlésre papírtörlőket használunk. 

 A közösségi terekben, tekintettel a nagy létszámú, egy időben való jelenlétre, az orrot és szájat 

takaró maszkot kötelezően használni kell. 

Az osztálytermekben maszk használata kötelező.  

A folyosón és a lépcsőkön tartsuk be a jobbra-tartás szabályát! 



 

A menzai étkezéseket szigorú ebédelési renddel szervezzük meg az órarend függvényében, 

hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén pedig a tanulók kötelesek a 

védőtávolságot betartani.  Az étkezéshez minden tanuló használjon saját evőeszközt, hozzon 

kulacsot. 

A büfében, étteremben való sorban álláskor kérjük a távolságtartást, a kézfertőtlenítést és 

maszk használatát. 

A hetes járványügyi feladatai:  

 folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetés 
(szünetekben feltétlenül, órák alatt lehetőség szerint átszellőztetéssel, azaz ablak és 
ajtó nyitva tartásával) 

 hiányzó tanulók pontos jelentése 

 hiányzó tanári felügyelet azonnali jelzése az iskolavezetés felé 

A szünetekben, lyukas órák esetén, ha jó az idő a tanulók tartózkodjanak az iskolaudvaron. 

Az ideiglenes kilépők rendszerét a járványhelyzet idejére felfüggesztjük. 

A 3 napos szülői igazolásra (előzetes jelzéssel az osztályfőnök felé) csak egészséges tanuló 

esetében adunk engedélyt. 

A sportegyesületi, művészeti csoportos, egyéb kikérők esetében az első naptól kezdődően az 

intézményvezető egyedi elbírálás után hoz döntés. 

Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők haladéktalanul elkülönítjük, lázat 

mérünk és egyúttal értesítjük az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a 

további teendőkről. Az elkülönítés helye a porta két ajtója közötti, folyamatosan fertőtlenített tér. 

Lázas, egyéb tünetet mutató tanuló csak szülői kísérettel, vagy mentővel hagyhatja el az 

iskola épületét.  

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, az osztályfőnökkel és szaktanárral egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

Jelen rendelkezések visszavonásig érvényesek. 

Érd, 2020. szeptember 18. 


