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INTÉZKEDÉSI TERV AZ ÉRDI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUMBAN 

2022. január 17. 

 

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

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 vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a 

szülőket arról, 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. Az a gyermek, tanuló, aki 

bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi 

zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.  

A 2022-es félévi szülői értekezleteket online formában tartjuk. 

Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi 

intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően  

a köznevelési intézménybe csak a védettség igazolását követően lehet belépni. 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Javasolt a tanulói 

tisztasági csomag használata. 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  

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 

 

Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt 

karantén időszakára.  



2 
 

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 gyermek az iskolába orvosi igazolással vagy a karanténra vonatkozó határozatban rögzített 

időpontot követően térhet vissza. 

 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

Amennyiben egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi 

döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, 

ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek. Három nap 

tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt 

eredmény esetén az elkülönítés feloldható, és a tanuló visszatérhet az intézménybe.  

Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik 

azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba/csoportba tartozó tanulók közül azok, akik 

oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott tanulók 5 napig karanténba 

kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz 

szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről 

részükre. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az adott 

intézmény a helyben kialakult módon, a rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően 

biztosíthatja.  

Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi 

Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát tájékoztatni kell.  

KOMMUNIKÁCIÓ  

 

Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással 

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


