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A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 

A 2020/2021-ES TANÉVBEN1 

 

FELKÉSZÜLÉS A TANÉVRE 

• Az intézményben az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítás megtörtént. A tanév 

folyamán is fokozottan és rendszeresen végezzük a fertőtlenítő takarításokat az egész 

épületben.  

• Az  intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások 

megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.  

• 7.30 és 7.50 óra között a tanulók beléptetése folyamatos, kézfertőtlenítés, gyülekezés az 

udvaron kijelölt helyen, bevonulás a tantermekbe. 
 

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

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

tanuló látogathatja. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába. 

• A következő tünetekkel az iskolába lépés tilos: nátha, köhögés, hőemelkedés, torokfájás, 

fejfájás, izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, fáradékonyság, hányinger, hányás, 

hasmenés!  

Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a gyermeknek otthon kell maradnia, a 

szülőnek telefonon értesíteni kell a gyermekorvost vagy háziorvost, aki a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodik az orvosi 

vizsgálatról. 

 

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

fertőzés van. (06 42 255 400, email: iskola@altisk-kallosemjen.sulinet.hu 

 

• Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos 

igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.   

 

• Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést 

feloldó határozatot szükséges bemutatni.  

• Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

• Kerülni kell a csoportosulásokat mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete 

előtt. Szünetekben az osztályok a  számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak az iskola udvaron. 
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• A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.  

• A közösségi terekben az 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező.  Amennyiben a 

védőtávolság nem tartható be a felső tagozaton javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk 

viselése.  

• A tanulók az alsó és a felső tagozaton is  a tanítás ideje alatt saját tantermükben tanulnak. Ez 

alól a testnevelés az informatika és a hit-és erkölcstan órák képeznek kivételt. 

• A testnevelésórákat az időjárás függvényében  az iskola udvaron kell megszervezni.  

• A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak indokolt esetben, a 

járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg - amennyiben lehetséges videokonferencia, 

online keretében. 

• Szülők csak indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban, az intézményvezető engedélyével 

és a szükséges óvintézkedések betartása mellett (egy szülő, maszk használata, nyilatkozat) 

léphetnek az intézménybe. Az intézménybe történő minden belépést dokumentálni szükséges! 

• A bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára fel kell hívni a 

figyelmet.   

• A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket átmenetileg 

felfüggesztjük. 

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

• Az iskola épületébe csak az intézmény tanulói és dolgozói léphetnek be.  

• Az intézménybe érkezéskor minden belépő számára kötelező a kézfertőtlenítés. 

• A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő 

hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel  egészítünk ki. 

• Kéztörlésre textil törölköző használata tilos, helyette papírtörlőt használjunk. 

• A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek az első tanítási napon részletes 

tájékoztatást kapnak. A gyermekek tanulják meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába 

dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

• A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás 

során kiemelt figyelmet fordítunk 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. 

• Az iskolai személyes tisztasági csomag tartalmazzon legalább 2 db tiszta maszkot, 10 db 

papírzsebkendőt, valamint ajánlott a saját kéztörlő, kézfertőtlenítő és fertőtlenítő tisztasági 

kendő is. 
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• 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. A 

helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell 

tartani.  

• Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.  

• Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, 

sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.  

• Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell. 

 

 

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

  

• Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a 

szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.  

• A védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások elvégzése a járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság 

kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. 

• A szűrővizsgálatok helyszínén biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés 

lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.  

• Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges.  

 

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/gondvisdelő 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. 

• Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve 

a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben 

fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően 

ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

• A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet.  
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• Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet 

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

szükséges intézkedéseket meg kell tenni.  

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

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

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 

vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 

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

• Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a 

részére előírt karantén időszakára. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által 

kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.  

• Ezen időszakban a 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. 

 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

• A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése 

és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem 

igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a 

tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem 

látogathatják. 

• 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.  

• A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania 

kell a gyermekétkeztetést. 

- Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak. 

www.kormany.hu, a www.oktatas.hu és www.dudasmiklosiskola.hu felületein kell követni. 

 

Jelen eljárásrend újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 

 

Kállósemjén, 2020. 09.04.  

         Benkéné Orosz Katalin 

               intézményvezető 

http://www.kormany.hu/
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