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A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE 

 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk az iskola épületében. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 

 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.  

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

 A gyermek az iskolába bármilyen betegség után kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza.  

 Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 Kérjük a szülőket, hogy amennyiben 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. 

 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosának kell döntenie, 

mely alapján a szükséges intézkedéseket megtesszük. Kérem, hogy ez esetben az érintett 

szülők az osztályfőnökön keresztül értesítsék az iskolát. 

 Október 1-jétől a köznevelési intézmény, szakképző intézmény területére 

– az ott foglalkoztatott személyen, 

– ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 

– a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

– a gyermeken, illetve a tanulón és 

– a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen 

kívül más személy nem léphet be. 

 Ha a gyermeket, tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú 

személy a maszkot megfelelően viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési 

pontig beléphet. 

 Az ott foglalkoztatott, a karbantartást, javítást végző, a jogszabályi kötelezettséget 

teljesítő és a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be az intézménybe, ha a 

testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott 

mértéket. A belépés során azt a gyermeket, kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete 

eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, tanulótól el kell különíteni, és 

erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt telefonon haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 Az előírások végrehajtásáról az intézmény vezetője gondoskodik. Az intézménybe 

történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. 

 Az intézménybe idegenek csak indokolt esetben léphetnek be, melyről folyamatos 

nyilvántartást vezetünk.  

 A belépő idegenek számára a maszk viselése kötelező. 

 

 



3. PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK  

 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével 

járó rendezvényeket a korábbiaktól eltérő módon, több kisebb rendezvényre bontással 

vagy szabadtéren kerülnek megrendezésre.  

 Munkatervi programjainkat ennek megfelelően alakítottuk ki, azokat a 

járványhelyzetnek megfelelően módosítjuk.  

 Az őszi szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett megtartjuk, a 

kilencedik évfolyamon személyes részvétellel, felsőbb évfolyamokon lehetőség szerint 

online. 

 Az intézményben nagy létszámú, több osztályt érintő rendezvényeket TILOS tartani, 

valamint TILOS az iskola egész diákságát vagy több osztályát érintő rendezvényt külsős 

helyszínen szervezni. Ennek betartása az iskola valamennyi tanulójára nézve kötelező. 

 

4. TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE 

 

“A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 

431/2020.  (IX.18.) Korm. rendeletében újabb óvintézkedések bevezetéséről döntött. A 

szabályozás értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől érkezéskor 

kötelező lesz a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése.”  

37,8 fokos testhőmérséklet az a határérték, ami felett az iskolába történő belépés során rövid 

pihentetés( izolációs helyiségben)  után ismételt hőmérsékletmérésre kell sort keríteni. 

A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor lehet az intézményben, 

ha testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket 

(37.8) Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha a testhőmérséklet eléri vagy meghaladja ezt a 

mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a 

törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

A jogszabály meghatározza, hogy az intézmény területére a gyermeket, illetve a tanulót kísérő 

nagykorú személy  maszk viselése mellett a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet 

be.” 

 

 

5. AZ INTÉZMÉNYI CSOPORTOSULÁSOK MEGELŐZÉSE A TANÉV FOLYAMÁN 

AZ INTÉZMÉNY TERÜLETÉN 

 Mind az intézmény területén, mind az épület előtt tilos a csoportosulás. 

 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. 

 A közösségi terekben, az aulában a védőtávolság betartása kötelező. 

 Reggel az iskolába érkező tanulók elfoglalják helyüket osztálytermükben. 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért a mosdókban valamint a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél 

elkerülendő az öltözőkben történő csoportosulás. 

 Jó idő esetén a tanulók a szüneteket az udvaron töltsék. A csoportosulás itt sem 

megengedett. 



 Szünetekben az iskola oldalsó kijáratait is megnyitjuk, így az udvarra kimenetel három 

helyen történik. 

 Lépcsőhasználat: a lépcsőkön a felfelé és lefelé haladást ellenirányú lépcsőházakra 

osztjuk: a  bejárattól bal oldalra eső lépcső csak az emeletre történő felmenetelre, a  

bejárattal szemközti lépcső csak az emeletről földszintre lejövetelre használható. A jobb 

oldali lépcső a tanári, alkalmazotti lépcső. 

 A mosdókat mindenki csak azon a szinten használhatja, amelyiken az osztályterme van. 

 Az intézmény területét lyukas órában tilos elhagyni. 

 

6. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

 Az iskola teljes területén figyelemfelkeltő plakátokat helyeztünk el a higiénés szabályok 

betartásáról. 

 Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata 

minden belépő számára kötelező. 

 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk/kesztyű viselése lehetséges, de nem 

kötelező. 

 A közösségi terekben kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése 

 A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, a 

tantermekben vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk ki. 

 Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk. 

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók számára részletes, a korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást adunk.  

 A tanulók figyelmét felhívjuk az ún. köhögési etikettre: papírzsebkendő használata 

köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és 

alapos kézmosás, kézfertőtlenítés. 

 Kérjük, hogy a tanulóknak folyamatosan legyen papírzsebkendő kikészítve az 

asztalukra 

 Az iskolai könyvtárba való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, az olvasóteremben 

az asztaloknál 1-1 fő foglalhat helyet 

 Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

 Az étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekeknek az alapos 

szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

 Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára és fertőtlenítésére. 

 A tantermekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben napi többszöri fertőtlenítő 

takarítást végzünk. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy 

a kézzel gyakran érintett felületek valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő 

hatású szerrel fertőtlenítve legyenek. 

 Az osztályok váltásával érintett tantermekben óránként felületfertőtlenítést végzünk 

 A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. 

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. 

Szünetekben kötelező minden tanterem alapos átszellőztetése, tanórák idején pedig az 

aula teljes átszellőztetése.  

 A helyiségek ablakait időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.  

 A takarításról részletes tervet készítettünk, melyet az illetékesekkel ismertettünk és 

annak elvégzését folyamatosa ellenőrizzük.  

 



7. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. 

 Az étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulóknak az alapos 

szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

 Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, 

sorban állás esetén gondoskodunk a védőtávolság betartásáról. 

 Fokozottan figyelünk az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú 

eszközök fertőtlenítésére.  

 Javasoljuk: a közös használatú eszközök helyett célszerűbb az egyéni igények 

biztosítása, így minden menzás tanuló használjon saját evőeszközt, hozzon kulacsot 

 Az iskolabüfében rendszeres takarítást és fertőtlenítést végzünk.  

 Az iskolabüfében egyszerre maximum 5 fő tartózkodhat, várakozás a büfé előtt, a 

védőtávolság megtartásával. 

 A menzán kizárólag azok a tanulók tartózkodhatnak, akik ténylegesen ott ebédelnek, ezt 

ebédjeggyel igazolni tudják. Azon tanulók számára, akik nem az iskolai menzán 

étkeznek, a belépés TILOS, a járványhelyzet idején társaik menzai kísérete nem 

megengedett. 

 

 

8. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit 

észleljük, haladéktalanul elkülönítjük. Iskolánkban az elkülönítésre kijelölt helyiség az 

egészségügyi szoba. Egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Beteg gyermek esetén értesítjük a szülőt, 

akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek 

háziorvosát/házi gyermekorvosát. (Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak 

el.) 

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

fertőzés van. 

 

Kérem, a szülők tájékoztassák gyermekeiket, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az 

alapvető higiénés szabályok betartása. 

Köszönöm együttműködésüket és segítségüket, amivel hozzájárulhatunk a 2020/21-es 

tanév eredményes és biztonságos lebonyolításához.  

Kérem, kövessék nyomon információinkat az intézmény honlapján, Facebook oldalán,  

az e- KRÉTA rendszerben, illetve kérdéseikkel forduljanak bizalommal az 

osztályfőnökökhöz és az iskolavezetéshez. 

Nyomatékosan kérem az iskola közösségéhez tartozókat, hogy a járványügyi helyzettel 

kapcsolatosan hiteles forrásokból tájékozódjanak. 

Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell 

követni. 

                                                                           Bognár Anita 

                                                                         intézményvezető 

 


