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Tárgy: járványügyi protokoll a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban
Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban 2020. szeptember 7-i hatállyal az alábbi
egészségvédelmi intézkedéseket hoztuk a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium területén a
tanulóink és a munkatársaink biztonsága, valamint a hagyományos tanévkezdés zavartalansága
érdekében:
1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
2. Amennyiben a szülők gyermeküknél betegségre utaló tüneteket észlelnek, kérjük, a
járványügyi előírásoknak megfelelően gondoskodjanak gyermekük orvosi vizsgálatáról.
3. A szülő köteles az iskolát a titkárság vagy az osztályfőnök útján tájékoztatni koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés esetén egyaránt.
4. Betegség esetén az intézmény újbóli látogatása csak orvos által kiállított igazolással
engedélyezett, mely tartalmazza, hogy a gyermek közösségbe mehet.
5. A közlekedési torlódások elkerülése érdekében kérjük a szülőket, hogy járművel ne járjanak
be az iskolaudvarba és ne álljanak meg az iskolakapu előtt, valamint az iskolában csak
indokolt, a személyes találkozást igénylő ügyintézés céljából tartózkodjanak (ez esetben a
kézfertőtlenítés, a maszkhasználat és titkárságon regisztrációs lap kitöltése kötelező).
6. Az iskolába érkezők a célterem szerint az alábbi bejáratokat vegyék igénybe:
 udvari 1-2.
 hátsó lépcsőház: fsz 1.; I. em. 20-22.; II. em. 30-32. termekbe érkezőknek
 főbejárat: többieknek
7. A gimnázium több pontján fertőtlenítési lehetőséget biztosítunk. Kérjük, a kézfertőtlenítő
használatát az iskolába történő belépéskor a főbejárati portán és az étkezések megkezdése
előtt a folyosókon. Fertőtlenítőszer található még a főépület és az udvari épületek
mellékhelyiségeiben, továbbá a büfénél, a könyvtárban és a szaktantermekben is.
8. A gimnázium közösségi tereiben (pl. folyosók, büfé, menzasor) a maszkhasználat ajánlott,
amennyiben viszont a 1,5 méteres közösségi távolság nem tartható be, úgy a maszkviselés
kötelező.
9. A büfé előtt és a menzafolyosón felfestett jelzés mutatja a 1,5 méteres közösségi távolságot.
10. A diákokat kérjük, hogy saját maszkot, saját papírzsebkendőt és lehetőség szerint saját
kézfertőtlenítőt is hozzanak magukkal, hogy szükség esetén használni tudják.
11. A földszinti 7-es szaktanterem (új infóterem) esetén a kijelölt várakozási helyszín a szemben
található „dzsungel”.
12. Az intézményben folyamatosan biztosítjuk a higiénikus oktatási és nevelési környezet
feltételeit.
13. Aki az iskolában betegség, levertség jeleit tapasztalja magán, azonnal szóljon
osztályfőnökének vagy a titkársági dolgozók egyikének.
14. Az intézményben elkülönítő szoba került kialakításra a rosszulléttel küzdő, illetve tüneteket
mutató személyek átmeneti elhelyezése céljából az egészségügyi előírásoknak megfelelően.
15. Az intézményben tapasztalt rosszullét, illetve tünetek esetén az gimnázium azonnal értesíti
a szülőket és szükség esetén az egészségvédelmi szerveket (pl. mentőszolgálat).
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16. A 2020-2021-es tanév első félévében szünetelnek az alábbi iskolai, közösségi programok:
 szülői értekezlet és fogadóóra (csak online szervezhető, kivétel bejövő osztályok)
 iskolai fogorvosi szűrővizsgálat,
 iskolai gólyabál
 külső helyszínes kulturális rendezvényeken való részvétel (pl. iskolai és osztályszintű
koncert-, mozi- és színházlátogatás, Lázár Ervin Program, stb.),
 a „Zrínyi 125-400” jubileumi emlékév őszre és télre tervezett rendezvényei,
18. A 2020-2021-es tanév első félévében külföldi osztálykirándulás nem szervezhető, belföldre
is csak indokolt esetben, valamint csak szállásadói és közlekedési társasági igazolás mellett,
kizárólag osztályszintű programként megvalósítva.
19. A 2021-2022-es tanévre vonatkozó középiskolai felvételi előkészítő foglalkozásaink az
általános iskola 4. és 8. évfolyamos diákjai számára idén elmaradnak.
Kérjük, fokozottan törekedjenek az országos ágazati jogszabályok és a helyi intézkedési terv
pontjainak betartására! Megértésüket és együttműködésüket kérjük és köszönjük szépen!
Zalaegerszeg, 2020. szeptember 7.
Schneider János
igazgató
sk.

