
 
INTÉZKEDÉSI TERV 

 

Jelen intézkedési tervünk újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a 

módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül 

sor.  

A tanévben a higiéniás és alapvető egészség védelmi szabályok fokozott betartását várjuk 

el az iskola minden használójától.  
 

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA 

 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében 

csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  

 

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél koronavírusos tüneteket észlelnek, a NNK 

aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 

A koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne engedjenekközösségbe, a fertőzésben 

érintett gyermek a felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményt. 

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

fertőzés van. 

 

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

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a 

járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges 

bemutatni.  

 

Az iskolánkban az iskolahasználóknak kötelező a maszkviselés, a testhőmérséklet-mérés 

belépéskor és a kézfertőtlenítés. 
 

Az intézménybe külsős látogató csak igazgatói engedéllyel és maszkhasználattal léphet 

be. 

A vendég belépők számára (szülő, ECL, szerelők, látogatók külön engedéllyel 

belépők) házirend kiegészítésünk előírja a maszkhasználatot és a testhőmérséklet mérést 

valamint a kézfertőtlenítést. 
 

TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS  

  

Az osztályok váltása között a tantermekben napi 2 alkalommal felületfertőtlenítést végzünk, 

de javasolt a tanulók számára saját tisztasági csomag használata. 

 

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

érintett felületek (ilyenek 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. 

 

 

 

 

 

 



RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  

 

A nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: osztályozó értekezlet, 

tanévzáró ünnepség, bál, bankett, kulturális program) esemény megszervezése során tekintettel 

leszünk az alábbiakra:  

 az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

 az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),  

 zárttéri helyett szabadtéri program szervezése,  

 a résztvevők körének korlátozása.  

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket, fogadó órákat, fogadó 

napot a járványügyi előírások betartása mellett, személyes jelenléttel, maszk használattal és 

távolságtartással. tartjuk meg.  

A szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 

Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben 

küldött üzenetekkel is eljuttatandók a szülőkhöz.  

Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások, terepgyakorlatok egy napos vagy 

többször egy napos formában, de 1 vagy 2 ottalvással vagy szálláshely igénybevétele nélkül is 

megszervezhetők, belföldi úticéllal. 

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. A személyi higiéné 

alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást. Javasolt a tanulói tisztasági csomag. 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

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

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

használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét fertőtleníteni kell. 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A 

felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. Étkezés előtt és 

után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy 

kézfertőtlenítésére, erre hívjuk fel a tanulók figyelmét. Az étkezéseket úgy kell megszervezni, 

hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható 

legyen. A menzai étkezéshez a tanulók hozzanak saját evőeszközt! 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  

A betegség miatt tartósan hiányzó tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal 

egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 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. A szülőknek 

minden távolmaradásról bejelentési kötelezettségük van telefonon, emailen. Az esetleges kikérők 

időben érkezzenek, az ilyen távollétek utólagosan nem tekinthető igazoltnak.  

 



TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, 

vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal 

értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, 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. A gyermek az iskolába – 

hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN A 

járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a 

területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a 

tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat 

felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata. Amennyiben egy nevelési-oktatási 

intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a 

gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében.  

KOMMUNIKÁCIÓ  

 

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


