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TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

A köznevelési intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végez a takarító cég. Az 

intézményvezető és az intézményvezető helyettesek ellenőrzik a takarítások végrehajtását! 

 

 INTÉZMÉNY LÁTOGATHATÓSÁGA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

Intézményünket csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló/dolgozó látogathatja! A szülő köteles az iskolát 

értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn!  

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, 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 iskolaegészségügyi szolgálat által a szülők számára összeállított eljárásrend az intézkedési terv végén található  

mellékletben olvasható.  

Noha nem vagyunk jogosultak kötelezni mindazokat, akik külföldi országból tértek haza, hogy a 10 nap leteltéig ne 

jöjjenek iskolába, ám minden érintettől ennek megfontolását kérjük! Ha a távolmaradás mellett döntenek, úgy a külföldi 

tartózkodásra való hivatkozással mulasztásukat igazoltnak tekintjük.  

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése a tanulóknak lehetséges, a pedagógusoknak ajánlott!  

A közösségi terekben törekedni kell a 1,5 méteres távolság betartására, amennyiben ez nem valósítható meg, úgy az ott 

tartózkodás idején a tanulók és a pedagógusok számára kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, mert ilyenkor 

a különböző osztályok tanulói keverednek, ilyen pl: megérkezéskor az iskolába illetve távozáskor, szünetekben, 

mosdóhasználat idején, stb. Kérjük, a szünetekben az osztályok NE vegyüljenek egymással!  

Iskolánkban a csengetési rendet úgy módosítottuk, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a védelmi 

intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását 

Arra törekszünk, hogy a tantermi oktatás során az egyes osztályok tanulói ne keveredjenek. A szaktantermek, nyelvi 

bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. Amennyiben ez nem 

megoldható, az osztályok váltása közötti szünetekben a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk. 

Az osztályok vegyülésével járó foglalkozásokon (pl. napközi, tanulószoba) a különböző osztályok tanulói a terem 

különböző részeiben helyezkednek el. Az ilyen órákon a maszk viselése erősen ajánlott! 

A testnevelés órákat (az időjárástól függően) kollégáink a szabad téren tartják meg, ezért kérem a tisztelt szülőket, hogy 

gyermekeik számára megfelelő testnevelés felszerelést biztosítsanak (fehér póló, rövid nadrág /nívós tesiseknek pirosat/, 

fehér zokni, váltócipő, melegítő alsó és  felső, esetleg sapka, kis méretű törölköző, papírzsebkendő)! Az órák során 

kollegáink arra törekednek, hogy gyakorlataikkal mellőzzék a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

A szülői értekezleteket online fogjuk megtartani, melyek időpontjáról az osztályfőnöktől fognak tájékoztatást kapni. 

Amennyiben lehetséges, a szükséges információkat e-mailben, vagy a KRÉTA rendszeren keresztül illetve egyéb 

platformokon keresztül is eljuttatjuk a szülőkhöz. 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében az 

intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző 

személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a 

gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő 

egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig! 



Ha a személyes látogatás elkerülhetetlen, akkor az iskolába - előzetes időpont egyeztetést követően - belépő felnőttek 

számára kötelező a maszk viselete (orrot, szájat eltakarva), és a kézfertőtlenítés!  Ilyen esetekben a portás felírja a 

látogató nevét, a látogatás időpontját, ill. a meglátogatott kollega nevét.  

Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: kulturális program) 

rendezvényeket későbbre halasztjuk. 

A belföldi osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban az intézményvezető alapos megfontolást 

követően dönt. 

Az őszi úszásoktatás tekintettel a járványügyi helyzetre átmenetileg szünetel. 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET  

Az intézmény bejáratánál az osztály-, tanteremben és közös helységben is biztosítunk vírusölő hatású kézfertőtlenítőt, 

annak használatára feliratokkal hívjuk fel a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után, valamint 

napközben is több alkalommal mindenki szappannal alaposan mosson kezet és utána fertőtlenítse a kezét! A járványügyi 

készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési 

intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése 

érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor jöhet be az intézménybe, ha az 

érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). 

Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a 

mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különítenünk és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt 

haladéktalanul értesítjük. 

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy 

rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Az osztályfőnökök és a többi kollega rendszeresen felhívják 

a gyermekek figyelmét az alapvető higiénés szabályok betartására. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett 

köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába 

dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

Az egyes tantermek, közös helységek állandó fertőtlenítésére fokozott figyelmet fordítunk! A köhögéssel, tüsszentéssel 

a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk 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. vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. Az 

intézményvezető és az intézményvezető helyettesek ellenőrzik a takarítások végrehajtását. 

 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOK 

Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére, valamint arra, hogy a csoportok 

ne keveredjenek! A felületek tisztításakor a gyakoribb fertőtlenítéssel ügyelünk a környezet vírusmentességének a 

megőrzésére. 

Étkezés előtt mindenki fordítson fokozott figyelmet az alapos kézmosásra és kézfertőtlenítésre a kihelyezett 

kézfertőtlenítők segítségével!  

A sorban állás során minden csoport tartsa minimum 1,5 méteres távolságot! Az ebédlőben folyamatos szellőztetést és 

egyes csoportok között fertőtlenítő átmosást biztosítunk. 

 

 ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó 

szabályokat betartjuk. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül 

sor, a szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat maradéktalanul elvégzi az iskolaorvos és a védőnő.  



A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, 

védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök 

fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. Törekszünk arra, hogy 

az osztályok keveredését elkerüljük. 

 

TANULÓK HIÁNYZÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Annak a tanulónak, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-

érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 

vesebetegségek) miatt, és erről orvosi igazolással rendelkezik, hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. 

Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. Ezen 

időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma 

mellett részt vehet az oktatásban.  

Minden más mulasztás esetén a vonatkozó jogszabályok és a Házirend rendelkezései érvényesek!  

A tanuló hiányzását követően csak orvosi igazolással jöhet ismét iskolába! 

 

TEENDŐ BETEG SZEMÉLY ESETÉN? 

Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul 

elkülönítjük, azonnal értesítjük a szülőt, valamint az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt 

a további teendőkről. Ezt követően a szülők 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, melyet 

elfogadunk, azt saját hatáskörben nem bíráljuk felül!  

FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 

 Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben 

eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI 

Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek 

alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb 

személy koronavírus tesztje pozitív. 

Koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet 

el rendkívüli szünetet. 

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más 

munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről csakis az Operatív Törzs dönt. 

Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást 

okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás 

folytatására.  

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 intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a szülők 

támogatása érdekében megszervezzük a gyermekfelügyeletet. Amennyiben intézményünkben objektív okokból nem 

szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. 

 

  



MELLÉKLET 

 Az iskola-egészségügyi szolgálat tájékoztatója szülőknek: 

 Kedves Családok! Tisztelt Szülők!  

Az új koronavírus járvány kapcsán szigorú eljárásrendhez kell tartanunk magunkat, mérlegelési lehetőségünk nincs. 

Ebben kérjük az Önök együttműködését is! Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek otthonában történő elkülönítése 

szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok: - láz; - köhögés; - nehézlégzés; - hirtelen kezdetű 

szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya; - kevésbé gyakori tünetek: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, 

fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés. Ebben az esetben az otthoni elkülönítés eljárásrendje a következő: 

 „A beteg gyermek legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után legalább 10 nap eltelt, 

gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek elkülönítését a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani.”1 

Azaz minimum 10 napig otthon kell maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek egyike is érvényesül! Tisztában vagyunk 

vele, hogy ez nehéz helyzetet fog számtalan esetben okozni, azonban ezek a döntések a járvány további terjedésének 

megelőzését szolgálják. Amennyiben lesz változtatás, tájékoztatni fogom Önöket!  

Budapest, 2020. október 01.  

Göndöcsné Sárossi Rita 
    mb. intézményvezető 

 

 

                                                           
1Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban követendő 

járványügyi és infekciókontroll szabályok, 2020. június 12 5. sz. melléklet – COVID-19 eljárásrend 2020. június 11. A 

betegek kórházból történő elbocsátásának, illetve az elkülönítés feloldásának kritériumai COVID-19 fertőzés kapcsán 

Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban, A 2020. 

június 11-i eljárásrend 2.2 pontjának módosítása 

 


