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INTÉZKEDÉSI TERV A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET ALATT ALKALMAZANDÓ 

INTÉZMÉNYI ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

A koronavírus-járvány elleni védekezés hatályos szabályait a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és az 598/2021.(X.28.) Korm. rendelet, 

valamint intézményünk helyi sajátosságainak figyelembevételével készült és a járványügyi 

helyzet feloldásáig érvényes. Jelen Intézkedési Tervet - a későbbiekben megjelenő - magasabb 

rendű utasítások alapján, jogszabályi megfeleltetéssel módosítani szükséges. Módosítás esetén 

intézményvezetői utasítás kiadására kerülhet sor, melyet intézményünk honlapján, Teamsz 

oldalán és az osztályok kommunikációs csatornáin teszünk közzé. 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉS 

Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik. 

• alapos fertőtlenítés és takarítás minden épületben 

• a fertőtlenítő szerek, valamint tisztító szerek beszerzése a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (NKK) ajánlásai alapján történt 

• a tanévnyitó Veni Sancte szentmise több részletben valósul meg. 

• az első tanítási napon (szeptember 1-én) csak az első négy órát tartjuk meg, 

amelyek osztályfőnöki órák lesznek. Itt kapnak részletes tájékoztatást a diákok a 

szabályokról, a járványügyi aktuális házirendről 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, 
KIRÁNDULÁSOK 

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja.  

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vehet részt. 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 áll fenn.  

A köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi 

csoportosulások, zsúfoltság megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az 

intézmény épülete előtt.  
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 Az iskola három bejáraton közelíthető meg, az üvegajtón, az udvar felöli és az 

ebédlőnél lévő bejáraton keresztül. Az épületbe bejáratoknál kézfertőtlenítés után lehet az 

épületbe lépni.  

A szülők az iskola bejáratáig kísérhetik a tanulókat. A tanulók az alábbi rend szerint 

érkeznek: 

• Üvegajtó: 1.a, 3.a és b, 4.a és b, 7. 

• Udvar felől: 1.b, 2.a, 2.b, 7, 5.a, 8. 

• Ebédlő felől: 6.a 

és a hazamenetel is ugyan így történik. A szülők kint várják a gyermekeket az udvaron és 

lépcsőzetesen kísérik le a pedagógusok őket: 

1. a  2.a 2.b 3.a 3.b 1.b 4.a 
15. 45 15. 50 15. 55 16. 00 16. 05 15. 50 16. 00 
üvegajtó hátsó udvar 
 

A tanulók az iskola csengetési rendje szerint (12:45, 13:45, 14:45) hagyhatják el az iskolát. 

A napközis és tanulószobás foglalkozások 16 óráig tartanak.  

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél az öltözőkben történő 

csoportosulás elkerülése érdekében 5 perccel korábban fejezzük be az órát. Ezekre külön 

felhívjuk minden érintett figyelmét 

A szünetekben is elosztva mennek ki a gyermekek az udvarra az alábbiak szerint. 

első szünet 5.a sportpálya 7.o. ebédlő 
előtt 

6.a játszótér 8 fenti udvar 

második szünet 1.a  és 1.b 
játszótér 

4.b.és 4.a sport 
pálya 

2.a és 2 b 
ebédlő előtt 

3.a és b fenti 
udvar 

harmadik 
szünet 

5.a sportpálya 7.o. ebédlő 
előtt 

6.a játszótér 8 fenti udvar 

negyedik szünet 1.a  és 1.b 
játszótér 

4.b.és 4.a sport 
pálya 

2.a és 2 b 
ebédlő előtt 

3.a és b fenti 
udvar 

ötödik szünet 5.a sportpálya 7.o. ebédlő 
előtt 

6.a játszótér 8 fenti udvar 

hatodik szünet 1.a  és 1.b 
játszótér 

4.b.és 4.a sport 
pálya 

2.a és 2 b 
ebédlő előtt 

3.a és b fenti 
udvar 
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Az osztálykirándulások megvalósíthatók, lehetőleg belföldön és minél több szabadban 

eltöltött programmmal. 

Szülői értekezleteket személyes jelenlét formájában tartjuk meg, de diákonként csak 

egy szülő, hozzátartozó jelenjen meg. 

 Ügyet intézni is lehetőleg csak egy szülő jöjjön be az intézmény területére. hívjátok fel 

a szülők figyelmét arra, hogy az intézmény területén csak azokkal a személyekkel kerüljenek 

kontaktusba, akikkel feltétlenül szükséges: a gyermek tanítója, osztályfőnöke, adott esetben 

iskolatitkár, gazdasági munkatárs, stb.;  

Egyeztessenek időpontot telefonon, ha beszélni akarnak a vezetőséggel, 

osztályfőnökkel, szaktanárral, titkársággal. így sokkal hamarabb, időben mindent el tudnak 

intézni. 

 Más szülőkkel, az intézmény területén kívül beszélgessenek,  

 Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó 

ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az 

alábbiakra: létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az alapvető 

egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, 

kézfertőtlenítés, szellőztetés). 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 
KIALAKÍTÁSA 

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak 

használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden belépő alaposan 

fertőtlenítse a kezét.  

A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.  

A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű részletes tájékoztatást kapnak. A gyermekek megtanulják az úgynevezett 

köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, zsebkendő 

szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  
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A tornaterem, az informatika és kémia termek kivételével az osztályok ugyanazt a 

tantermet használják. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést minden szünetben 

elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés.  

A tantermekben az osztályok után, a tanárkollégák fertőtlenítenek a szünetben.  

A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.   

 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése nem kötelező, de lehetséges 

 Az osztálytermekben és a folyosókon folyamatosan szellőztetünk. Hidegebb időjárás 

esetén emiatt érdemes rétegesen öltözködni. 

 Születés és névnapokra tortát behozni TILOS! Csak olyan süteményt és üdítőt lehet 

hozni, aminek dobozát vagy csomagolását le tudjuk fertőtleníteni! 

Textil törölközőt és textil szalvétát nem lehet használni 

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran 

érintett felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 

kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók 

csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítésére kerüljenek.  

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A 

helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.  

Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük. 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. 

A felületek tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére.  

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására és kézfertőtlenítésére.  

Az étkezések több lépcsőben beosztás szerint történik, valamint sorban állás esetén a 

védőtávolság betartható legyen. Az osztályok mindig ugyanazt az asztalt használják. 

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, 

tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, 

tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak 

gyermekek általi tapogatásának elkerülése. 
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Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 

szert biztosítunk, és azt rendszeresen kötelesek használni. Fokozott figyelemmel kísérjük a 

dolgozók egészségi állapotát.  

Lehetőségeinkhez mérten megszervezzük az étkezések alatti óvintézkedéseket 

(sorakozás, osztályok keveredése, sorban állás, védőtávolság) 

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI: 

Amig más korlátozás nem lép életbe, addig az iskolai szűrővizsgálatokat megrendezzük, 

a kötelező oltásokat megkapják a diákok, természetesen a megfelelő óvintézkedéseket betartva 

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál a a COVID-19 

fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 

iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a 

szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy 

feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően 

az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

 
7. A TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  

A gyermek az iskolai közösségbe – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag 

orvosi igazolással térhet vissza. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi 

szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok 

betartása szerint szükséges eljárni.  

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (p. cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések,) miatt, orvosi 

igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. A 

szülő/gondviselő kérelmére az intézményvezető az érintett tanuló körülményei és a járvány 

alakulásának függvényében mérlegeli a távolmaradás engedélyezését. Döntése során mérlegeli, 

hogy a megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra, illetve a vele egy háztartásban élő 

veszélyeztetett személyre. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági 

karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 
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8. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az 

érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a 

szülőt/gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon 

a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján 

járjanak el.  

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.  

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely 

alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.  

„A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 

417/2020.(VIII.30) Korm.rendelet 26§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott 

fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30.§ (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra 

kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az 

adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el 

rendkívüli szünetet.” 

9.KOMMUNIKÁCIÓ  

Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az 

oktatással kapcsolatos híreket a https://www.kormany.hu/hu és a www.oktatas.hu 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19 a járványüggyel 

kapcsolatos információkat a 

https://koronavirus.gov.hu,  https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu felületein kell 

követni. 

Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által 

kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 

 

https://www.kormany.hu/hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19
https://koronavirus.gov.hu/
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu

