
Eljárásrend 

Koronavírus gyanú esetén 

 

Teendők és  értesítési eljárásrend 

Kérjük a szülőket, hogy a központi eljárásrend alapján, amennyiben gyermeküknél tüneteket 

észlelnek, a Nemzeti  Népegészségügyi Központ(NKK) aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 

A szülő köteles  az osztályfőnököt  telefonon és írásban  értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 

A. Teendők, ha a tanuló otthonában mutatja a vírus tüneteit:  

1. Háziorvos értesítése.  A háziorvos döntése a teendőkről  

2. Ha a tanuló nem Covid gyanús, akkor otthon marad a gyógyulásáig, a szülő az 

osztályfőnököt értesíti a betegség tényéről, amikor a háziorvos engedi  jön  iskolába, a szülő 

eljuttatja az orvosi igazolást az osztályfőnöknek . 

 

3.  Az orvos Covid gyanút állapít meg, a szülők az orvos utasítása szerint járnak el.   

A tanuló otthon marad. A szülő megvárja az eredményt. 

Ha negatív, akkor a tanuló otthon marad amig meggyógyul, a szülő az osztályfőnököt értesíti 

a betegség tényéről, amikor a háziorvos engedi jön  iskolába, a szülő eljuttatja az orvosi 

igazolást az osztályfőnöknek (eKréta rendszerben elsősorban vagy papír alapon beküldve).  

Ha pozitív, a szülő felhívja az iskolát a (42) 255-400-s  telefonszámon és kéri az 

intézményvezetőt vagy annak távollétében az intézményvezető-helyettest. 

 A továbbiakban a központi és tankerületi eljárásrend alapján az intézményvezető értesíti a 

Tankerületi Központot, minden egyéb dologban az Oktatási Hivatal, a fenntartó, a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ(NNK) jogosult dönteni. 

 

2. Teendők, ha a tanuló az iskolában betegség tüneteit mutatja:  

1. Az elkülönítő helyiségben el kell különíteni a tanulót (021-es udvari helyiség). 

2. Értesíteni kell a szülőt telefonon, az iskola-egészségügyi orvost írásban. A szülő érkezéséig 

a tanulót elkülönítve kell tartani.  

3. A szülő értesíti a háziorvost. A további teendőkről a háziorvos dönt.  

 



3. Teendők (kontaktkutatás miatt) hatósági járványügyi megfigyelés alá 

vont tanuló esetén:  

1. A „karanténra” kényszerülő gyermek szülője értesíti az osztályfőnököt a távollétről 

elektronikusan, vagy a telefonon. 

 2. A „karantén” lejárta után a szülő értesíti az osztályfőnököt. A tanuló a hatósági 

járványügyi megfigyelés lejártáról szóló határozattal jöhet iskolába. 

A központi és tankerületi eljárásrend alapján az intézményvezető értesíti a Tankerületi 

Központot és az iskolaorvost a „karantén” tényéről. 

 

4. Digitális munkarend 

Az érvényes járványügyi szabályozásnak megfelelően amennyiben  igazolt COVID fertőzött 

tanuló van, a hatóság dönt a továbbiakról pl. a digitális munkarendre való áttérésről. 

Az intézményben a Google Classroom az egységesen használt intézményi platform digitális 

oktatás esetén. 

Az egészségvédelem érdekében kérjük a kedves szülőket, hogy kizárólag indokolt esetben 

keressék fel személyesen az intézményt, annak területére előzetes igazgatói engedéllyel ,a 

járványügyi  szabályok betartása mellett lépjenek be.  

Kérjük, hogy  az e-Kréta rendszeren keresztül megvalósítható online ügyintézést részesítsék 

előnyben( pl. igazolások benyújtása). 

Köszönöm az együttműködésüket. 

 


