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A Zirci Ciszterci Apátság (cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.), mint fenntartó az újonnan érvénybe 
lépő veszélyhelyzeti rendelkezésekre tekintettel az alábbiakat rendeli el.  
A járványhelyzet alakulása miatt szükségessé vált az intézményi járványügyi protokoll 
módosítása. A Zirci Ciszterci Apátság fenntartásában működő intézmények jelen 
határozatban foglaltak alapján kell, hogy módosítsák a 2021. november 4-én életbe lépett 
intézményi járványügyi protokolljukat. Az intézményi protokoll módosítása és benne 
szereplők végrehajtása és betartatása az intézményvezetők joga és kötelessége.  
 
 
Járványügyi intézményi protokollok érvényessége 
Az intézményi protokoll módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben, a módosításra a 
járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, valamint az 
állami szervek új utasításait követve a fenntartóval való egyeztetés után került sor. 
 
Az intézményi protokoll intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek. 
Minden olyan kérdésben, amit a protokoll nem szabályoz, a Házirend rendelkezései 
érvényesek. A járványügyi protokoll előírásainak betartása mindenki közös érdeke és 
felelőssége, ezért nagy fegyelmezettséget, türelmet és odafigyelést igényel a diákoktól, 
dolgozóktól, szülőktől.  
 
 
Intézkedések 
Az intézmény bejáratainál belépéskor mindenki köteles kezet fertőtleníteni. 
A szülők támogatását szeretnénk kérni abban, hogy gyermekük számára napi szinten 
biztosítsanak kisebb kiszerelésű vírusölő kézfertőtlenítő gélt, amit a diák, szükség esetén 
bármikor használni tud. Ez a mindenkori tisztasági csomag/iskolai alapfelszerelés része jelen 
helyzetben. A dolgozók, illetve a diákok intézmény területén belüli maszkhasználati 
kötelezettsége megszűnik. Saját elhatározásából bárki viselhet maszkot mind a tanórákon, 
mind a közösségi terekben, mind egyéb iskolai programokon.   
 
 
Az intézmény látogatása, rendezvények 
A tanulók a belépést követően kezet kell fertőtleníteniük.  
A tantermekben, szünetekben kötelező a szellőztetés, az ablakokat, amennyire az időjárás 
engedi, a tanítási órák ideje alatt is nyitva kell tartani.  
Iskolán belüli és iskolán kívüli programok korlátozások nélkül szervezhetők.  
Az intézmény területére külsős személyek a belső szabályzatok előírása szerinti módokon 
korlátlanul beléphetnek. 
 
Kapcsolattartás 
A kapcsolattartás formái közül az írásban, vagy telefonon történő megkeresést részesítjük 
előnyben.  
 



Egészségügyi protokoll 
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.  
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges, 
tünetmentes dolgozó vehet részt. 
Az intézmény minden dolgozója haladéktalanul jelezni köteles az intézmény vezetőjének, ha 
esetében koronavírus fertőzés, vagy annak gyanúja áll fenn. 
A munkavállalók védőfelszerelésekkel történő ellátása a munkáltató feladata. 
Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 
észlelhetőek, haladéktalanul el kell különíteni, egyúttal értesíteni az iskolaorvost/ 
üzemorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 
Tanuló esetén a szülő/gondviselőt haladéktalanul értesíteni kell. Az elkülönített tanuló 
felügyeletét ellátó személy számára a maszkhasználat kötelező. 
A tanuló és a dolgozó az intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

 

Jelen határozat rendelkezései a járványügyi helyzet változásainak figyelembe vételével 

kerülnek felülvizsgálatra. 
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