
Szent Margit Gimnázium 

Covid-19 protokoll 

 

Az alábbi szabályozás visszavonásig és/vagy változtatásig érvényes. 

I) Kovidos diák, karantén 

1) A nagylétszámú hiányzás önmagában nem elég az osztály karanténba 

helyezéséhez. 

2) Amennyiben egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik (ez a 2. 

pont az EMMI-től) 

a) a fertőzött tanuló 7 nap karanténba kerül, mely karantén 7 nap után 

akkor szűnhet meg – és járhat iskolába -, ha a tanuló már legalább 3 

napja láztalan és légúti tünetei megszűntek. 

i) Három nap tünetmentesség esetén – a tünetek kezdetétől 

számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén a 

karantén feloldható, és járhat iskolába. (Lásd I/4 pont) 

b) Azon tanulók, akik a fertőzött tanulóval kontaktban voltak a tünetek 

megjelenése időpontját megelőző három napon belül és 

i) oltottak: számukra folytatódik a jelenléti oktatás; 

ii) nem oltottak: 5 napra karanténba kerülnek. (Lásd I/4 pont) 

3) Amennyiben kovidos tünet jelentkezik egy diákon tanítási idő alatt,  

a) annak a diáknak nemcsak maszkot kell viselnie, de el kell különíteni, 

majd – szülői hozzájárulással - hazaküldeni. Mivel végig maszkot kell 

hordania, úgy az ebédlőbe sem mehet be étkezni. 

b) Kérjük a szülőt, hogy mihamarabb végeztessen tesztet és annak 

eredményét közölje az osztályfőnökkel, mert az osztályra az előző 

pontban foglaltak érvényesek, azzal a kitétellel, hogy a tünetet 

„igazolt fertőzésnek” vesszük, míg annak ellenkezője be nem bizonyul. 

c) Az osztályban tanító kollégákat értesíteni kell, hogy aki akar, maszkot 

húzathat a gyerekekkel,amennyiben annak viselése nem lenne 

kötelező – ez egyelőre kötelező. 

4) Betegségből v. karanténból a tanuló orvosi, vagy orvossal egyeztetett 

szülői igazolással térhet vissza az iskolába. 

 

  



II) Iskolába járás illetve betegségből történő visszajövetel 

1) A fenti karantén-szabályokon túl – akár negatív teszt esetén is – is csak 

teljesen tünetmentes gyerek jöhet az iskolába. Tünetnek minősül: 

hasfájás, fejfájás, orrfolyás, köhécselés v. köhögés, rossz közérzet, 

hasmenés, láz, hőemelkedés stb. 

2) A tőlünk tünetekkel hazaküldött diák orvosi, vagy orvossal egyeztetett 

szülői igazolással térhet vissza az iskolába. 

3) A szülők lehetőség szerint minél többet teszteltessék a tünetes 

gyerekeket (társadalmi felelősségvállalás). 

 

III) Kovidos a háztartásban 

Amennyiben tanár, diák egy háztartásban él egy bizonyítottan fertőzöttel 

o alapvetőn az orvos utasításai szerint kell eljárni; amennyiben az orvos 

nem dönt v. bizonytalan, úgy a következő alapszabály lép életbe: 

o alapszabály, hogy védettséggel rendelkező diáknak, tanárnak jönni 

kell az iskolába; védettséggel nem rendelkezőként úgy kell eljárni, 

mintha iskolai kontaktba került volna – lásd I/2/b pont. 

 

IV) Otthon történő tanulás 

1) Az iskola – a korábbi tapasztalatok alapján – alapvetőn kitart a jelenléti 

tanítás és a tananyagban történő haladás mellett. 

2) Az otthon tartózkodó diák, aki akár mert csak karanténban van, akár 

mert betegsége lehetővé teszi: 

o osztálytársaitól folyamatosan szerezze be a tananyagot, 

dolgozatokat, stb.; 

o számítson arra, hogy a többiek haladnak, neki folyamatosan együtt 

kell haladnia a jelenléti órán résztvevőkkel; 

o számítson arra, hogy az otthoni számonkérést iskolánk nem 

támogatja; 

o számítson arra, hogy a lemaradást pótolnia kell. 

Vagyis az iskola minden hiányzást hasonlóképp kezel, legyen az síelés 

vagy betegség. 

3) Hibrid oktatás 

Felmérve az tanárok lehetőségeit és leterheltségét az iskola örül ugyan 

annak, ha egy kolléga hibrid oktatást végez, azonban kötelezőn nem 

várja el egyiküktől sem. 

 



V) Maszkviselési és egyéb távolságtartási szabályok 

1) A diákok, tanárok, alkalmazottat és az épületbe beengedett látogatók, 

vendégek, partnerek számára a maszkviselés kötelező az épület 

területén. 

2) Hasonlóképp tartózkodjék mindenki a fizikai kontaktustól, illetve 

lehetőség szerint eszközök közös használatától. 

 

Alábbi tapasztalatainkat megosztva kérjük a szülők segítségét abban, hogy 

legyenek partnereink a diákok felelős viselkedésének kialakításában. 

o Fájó tapasztalatunk, hogy a kötelező maszkviselés és távolságtartás a 

gyerekek között nehezen betartatható. Betartatni természetesen képesek 

vagyunk, ugyanakkor ez a diákok közreműködése nélkül feszültséget okoz. 

 

o A kötelező maszkviselés „felbukik” némely diákunk (sajnos néha igen sok 

akad belőlük) felelőtlen viselkedésén: mosdókban; öltözőkben; illetve a 

szünetekben a tanteremben, ahol folyamatossá válik az étkezés, nassolás; 

összességében a tanárok által épp nem felügyelt négyzetmétereken. 

 

o A gyerekek alapvető igénye az összebújás, csoportokba tömörülés – melyet 

csak az ő belátásukkal tudunk hatékonyan megakadályozni. 

 

o Különösen kényes terület az ebédlő, melynek az elégséges és biztonságos 

távolságtartáshoz szükséges átrendezése az iskolai étkeztetést 

gyakorlatilag ellehetetlenítené. Vagyis az ülőhelyek számának a 

távolságtartás ajánlásainak megfelelő csökkentése az ebédeltetés 

megszüntetését jelentené. Természetesen a szülői munkaközösség tehet 

ésszerű, akár nagyvonalú ajánlatot az étkezők létszámának erős 

csökkentése érdekében. 

 

o A távolságtartást semmibe veszi az egymás üdvözlésekor történő ölelés, 

kézfogás – melyet csak akkor lehet hatékonyan betartatni, ha minden 

gyermek mellett felnőtt áll – tisztes távolságban . Hasonlóképp hiúsítja 

meg a távolságtartást: búcsúzás, a párocskák, játék, egymás mellett ülés; 

taneszközök és kilincs átadása, stb. 

 

Szent Margit Gimnázium, 2022. január 25. 

 


