
A járványügyi protokoll szigorítása a Debreceni Református Kollégium Dóczy 

Gimnáziumában 2020. szeptember 22-től 

A DRK Dóczy Gimnáziumát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. 

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van. 

Ha a diák környezetében (edzés, rokonság, barátok) igazolt Covid-fertőzött személy van, akivel 

a tanuló korábban találkozott is, a találkozás napjától számítva 10 napig nem jöhet iskolába az 

érintett diák. A visszatérés feltétele a honlapunkon található szülői igazolás kitöltése. Az iskola 

alkalmazottjaira is vonatkozik a 10 napos eltiltás. Ha diák vagy az alkalmazott maga is 

megbetegedett, az egészségügyi protokoll szerint térhet vissza. 

A karanténba került osztályok és diákok számára az iskola a digitális oktatást az eddig használt 

felületeken biztosítja. Pontos tájékoztatást az osztályfőnökök adnak. 

Az iskola épületébe belépni vírusölő kézfertőtlenítő használata valamint lázmérés után 

lehetséges. A betegség tüneteit mutató kiskorú diákok a porta mellett található 10-es teremben 

kerülnek elkülönítésre, miután az iskola értesítette a szülőket, távozhatnak. 

A gyógyult diákok orvosi igazolással vagy szülői nyilatkozattal térhetnek vissza az iskolába. A 

nyilatkozat letölthető az iskola honlapjáról. 

A határon túli diákok a szülő, gondviselő által kitöltött és aláírt nyilatkozattal léphetnek be az 

iskola épületébe. A nyilatkozat letölthető a Dóczy Gimnázium honlapjáról. 

Az iskola épületében, helyiségeiben, a folyosókon, tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk 

viselése mindenki számára kötelező. 

Azokon a tanórákon, amelyeken alacsony létszámú csoport vesz részt – elsősorban a 

csoportbontásos nyelvórákon – a tanulókat egymástól biztonságos távolságban, egymástól 

minimum 1,5 méterre kell leültetni. 

Az iskolai számítástechnikai eszközök kizárólag kesztyűben használhatók. 

A tantermi oktatás során az osztályok keveredését elkerülendő a szaktantermek, nyelvi 

bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. Az 

osztályterem elhagyásakor a hetes vagy a szaktanár gondoskodik a fertőtlenítésről (kilincsek, 

csaptelep, asztal letörlése fertőtlenítő szerrel). 

Az osztálytermeket naponta egyszer a takarítószemélyzet fertőtleníti. 

Zárt térben (tantermek, szociális helyiségek, folyosók) kiemelt figyelmet fordítunk a 

rendszeres, természetes szellőztetésre. 



Iskolánkban ebédeltetési rendet dolgozunk ki, minden diák a számára kijelölt időben mehet 

ebédelni. 

Az iskolában használt sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük. 

A mellékhelyiségeket és a korlátokat a takarítószemélyzet kétóránként fertőtleníti. 
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