A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
2020/2021. TANÉV
Az iskola intézkedési terve az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs által kiadott intézkedési terv alapján
készült adaptáció.
A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve
több millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban.
Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél
hatékonyabb megszervezése.
A járvány terjedése nehezen kiszámítható, ezért a iskolánknak is fel kell készülnie a
védekezésre és a megelőzésre, továbbá ki kell dolgoznia olyan eljárásrendet, amely
megfelelő támpontot nyújt ahhoz, hogy szükség esetén milyen célzott beavatkozásokra
van szükség a járványveszély csökkentéséhez. Jelen intézkedési terv (protokoll)
módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi
helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A
módosításról a tanulók, szülők és az iskola dolgozói haladéktalanul tájékoztatást
kapnak.
A protokoll bevezetéséről, alkalmazásáról és ellenőrzéséről az intézményvezető
köteles gondoskodni.
1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
1.1 Iskolánkban megtörtént az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását és elvégeztük az alábbi a
tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatokat.
 padló és felülettisztítás;
 klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
 felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb
bútorok vegyszeres tisztítása;
 padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítása;
 játékok, sporteszközök tisztítása;
 radiátorok, csövek lemosása;
 ablakok, üvegfelületek tisztítása;
 szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése;
 képek, tablók, világítótestek portalanítása;
 pókhálók eltávolítására;
 rovar- és rágcsálóirtásra nem volt szükség;
 csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10
perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó
víz kifolyjon.

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez
szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket a fenntartó biztosította. Az Operatív Törzs a
tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátotta.
1.4 Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt
alakított ki, amelyen keresztül az aktuális szakágazati információk mellett a járvány
elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket
érintő kiemelt híreket, tájékoztatókat, feladatokat is közzéteszik. Erről az iskola
pedagógusait tájékoztattuk és felhívtuk a figyelmet az oldal folyamatos nyomon
kísérésére.
1.5 A hagyományosan személyes megjelenéssel együtt járó értekezletek helyett online
tájékoztatásra tértünk át 2020.09.01-től.
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
2.1 Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az
oktatásban, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes
dolgozó vehet részt. Online szülői értekezleteken tájékoztattuk 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.
2.2 Az intézményi csoportosulások megelőzésére mind az intézmény területén, mind
az intézmény épülete előtt az alábbi intézkedéseket vezetjük be a tanév egészére
vonatkozóan.
 Iskolán belül a szünetekben felváltva tartózkodnak tanulóink az épületben és az
udvaron.
 Az 1. és 4. szünet alsó tagozatosok tartózkodnak az udvaron,
 a 3. és 5. szünet felső tagozatosok tartózkodnak az udvaron,
 a 2. szünetben a tízórait mindenki a saját tantermében, illetve az ebédlőben
fogyasztja el.
 A szülőket kérjük, hogy az iskola előtt a gyerekeikre várva kerüljék a
csoportosulást.
 A tanulók a tanteremben elköszönnek és a két kijáraton (az osztályteremhez
közelebbi) keresztül, megállás nélkül hagyják el az épületet az utca irányában,
az órarend szerinti délelőtti tanítási órák után.
2.3 Az osztálytermeinkben változó lehetőség szerint (osztályok létszáma, tantermek
mérete) tudunk gondoskodni tanulóink lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon,
foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Az oktatáshoz nem
szükséges berendezési tárgyakat eltávolítottuk a tantermekből.
„A Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola intézkedési terve a járványügyi készenlét
idején alkalmazandó eljárásrendről 2020/2021. tanév” dokumentum 2020.12.04-től
kezdődően az alábbiakkal egészül ki.
Tekintettel a 2020. november közepétől kialakult vírushelyzetre;
 iskolánk tanulói és dolgozói is fertőződtek a COVID-19 vírus által,
 osztályaink kerültek karanténba,
 sor került rendkívüli szünet elrendelésére,

 be kellett vezetnünk a TKDM (tantermen kívüli digitális munkarend)-et,
határozatlan ideig szükséges iskolai szinten bevezetni tanulóink és az iskola dolgozói
számára a maszkviselést. A megfelelő, orrot és szájat is eltakaró szájmaszkról a
tanulók szülei és az iskola dolgozói gondoskodnak.
A pedagógusok tájékoztatják a tanulókat a helyes és elvárt maszkviselés szabályairól
és segítik az új rend kialakítását, ellenőrzését és fenntartását.
A maszkviselésre vonatkozó iskolai szabályok:
Az iskola dolgozói és a felső tagozatos tanulók (5-8. évfolyam) számára kötelező, az
alsó tagozatos tanulók (1-4. évfolyam) számára ajánlott maszkot viselni az iskola
igazgatója által meghatározott időponttól;
 az iskola egész területén, az iskolába lépés pillanatától annak elhagyásáig,
függetlenül attól, hogy délelőtti, vagy délutáni foglalkozásról van szó.
 az iskola egész területén a tantermeken kívül (folyosó, lépcsőház, udvar, ebédlő,
mosdók, tornacsarnok).
Nem kötelező a maszk viselése:
 a tantermekben,
 az átöltözés ideje alatt a tornacsarnok öltözőiben és
 tanítási órák alatt a tornacsarnokban, vagy szabadtéren tartott testnevelés órán.
 az iskola ebédlőjében étkezések közben.
A maszkviselési kötelezettséget az iskolai COVID-19 fertőzöttségi helyzet értékelése
alapján, kizárólag a legszükségesebbnek ítélt időtartamig tartjuk fent. A maszkviselési
kötelezettség befejezéséről tájékoztatunk minden érintettet.
2.4 Iskolánk esetében közösségi térként a folyosók, a lépcsőházak, az ebédlő és a
„zsibongó” (irodák előtti folyosó kiöblösödés) értelmezhető. A közösségi terekben
egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5
méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített
területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem
tartható be a közösségi tereken, úgy az iskola felső tagozatában az ott tartózkodás
idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Ennek megtartására az alábbi
változásokat vezetjük be:
Folyosók, lépcsőházak:
 Az osztályok saját tantermeikben tartózkodnak a délelőtti tanítás időszakában.
 A tanteremcserék mennyiségét jelentős mértékben csökkentettük.
 A szünetekben váltakozva mennek tanulóink az udvarra.
Ebédlő:
 Ebédlőnket átrendeztük,
 24 hellyel csökkentettük a befogadóképességét (72-ről 48 fő).
 Az asztalokat, székeket egymástól megfelelő távolságra helyeztük el az ebédlő
méreteihez alkalmazkodva. Ennek megváltoztatása az étkezések alatt tilos!
 A csoportok étkezésének szervezésekor nem alakulhat ki csoportosulás a
várakozáskor.
o Az ebédlőbe 48 tanuló fér be egyszerre.
o A kicsengetések után mindig a felső tagozat kezdi az ebédelést.
Ennek oka, hogy
 gyorsabban foglalnak helyet,

 gyorsabbak az ebédelésben és
 gyorsabbak az ebédlő elhagyásában.
Fontos a tanórák pontos befejezése!
o A csoportok 10-15 perc eltéréssel követik egymást, ez lehetőséget ad
arra, hogy helyet foglaljanak, ne kelljen sorba állni.
o Hétfőn és kedden a magas létszám miatt szükséges a 3.-4. napközis
csoport megbontása az ebédelésnél. Ennek megfelelően a napközis
csoport nevelője az 5. óra után megebédelteti a 3. évfolyamosokat. A 4.
osztály a 6. órája után egyedül vonul le az ebédlőbe, ahol az étkező felsős
tanulók nevelője felügyel rájuk is. Utána a termükbe küldik a
negyedikeseket, ahol csatlakoznak harmadikas társaikhoz, nevelőjükhöz.
Zsibongó:
A zsibongóban rossz idő esetén reggel sem gyülekeznek a tanulók, mert azonnal a
termükbe vonulnak. Ennek megfelelően minden ügyeletes kolléga munkakezdésének
az ideje 7:30.
2.5 Az iskolában nem változtatunk a csengetési renden.
2.6 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges –
el kell kerülni. A nyelvi, etika/hit- és erkölcstan és a nívócsoportos bontások kivételével
az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják.
2.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabadban tartjuk. Az órák során
mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
2.8 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az
öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy
elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
 A tanulók az osztálytermükben várakoznak testnevelés óra előtt.
 Becsengetés után a testnevelést tanító pedagógus vezetésével vonulnak a
kijelölt öltözőbe.
 Alapos kézmosás illetve fertőtlenítés után öltözhetnek át.
 A nagyobb létszámú osztályok megbontva, három helyszínen tudnak felkészülni
a testnevelés órára.
 A fiúk az osztálytermükben, a lányok két öltözőben öltöznek át. Ez az alsó
tagozat néhány osztályát érinti (2.3.4. osztályok).
 A tanítási órákat, szükség szerint előbb fejezzük be, hogy elegendő idő álljon
rendelkezésünkre az eszközök karanténba helyezéséhez.
 Testnevelés órákon használt sportszereket naponta csak egyszer szabad
használni.
 Használat után az erre kijelölt helyiségben kell elhelyezni a „HASZNÁLT” feliratú
tábla mellé.
 Délután folyamán az erre kijelölt személyek fertőtlenítik a használt eszközöket
és a „TISZTA” feliratú tábla mellé helyezik el azokat.
 Az időjárás függvényében a testnevelés órákat a szabadban tartjuk.
 Ehhez rendelkezésünkre áll az iskola hátsó sportudvara, az önkormányzat
udvarán lévő pálya, a tanösvény meghatározott része, a Duna part.
 Az óra végeztével újból kézmosást és fertőtlenítést kell végezni.
 Szünetekben, de lehetőség szerint folyamatosan szellőztetjük az öltözőket.
2.9. A tanév első félévben nem tervezünk nagy létszámú tanuló vagy pedagógus
egyidejű jelenlétével járó rendezvényt.

2.10. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások megszervezésével
kapcsolatban, a helyzet folyamatos értékelése mellett, az osztályfőnök az iskola
vezetőjével történt egyeztetés után döntsön annak megtartásáról. Kizárólag belföldi
úticéllal tervezzenek kirándulást az osztályfőnökök.
2.11. Az első osztályok szülői értekezletét kontaktmódon megtartjuk, a szabályok
betartásával, maszk viselésével. A többi szülői értekezletet on-line kell megtartanunk
az osztályfőnök által választott módon, de az interaktivitást szem előtt tartva.
2.12. Fogadóórák helyett kollégáink fogadó napokat jelölnek ki, amikor a szülőkkel
interaktív módon, on-line tartják a kapcsolatot.
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak
használatára felhívjuk a figyelmet. Tanulóink számára az első tanítási napon az
ismereteket az osztályfőnökök sajátíttatják el. Az intézménybe érkezéskor, étkezések
előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.
További fontos eltérés az eddig megszokott rendtől, hogy 2020.09.01-től tanulóink nem
az udvaron, rossz idő esetén a földszinti folyosón, zsibongóban gyülekeznek hanem
7:30-tól folyamatosan érkezhetnek és jöhetnek be az iskolába. Naponta 4 pedagógus
lát el a felügyeletet az iskola épületében, illetve az udvaron, az ügyeleti rend alapján.
Három bejáraton érkezhetnek a tanulók az iskola épületébe, nevezetesen az udvar felől
a zsibongó ajtón, és a két utcai ajtón keresztül. Ezeken a helyeken a takarítók
felügyeletével kézfertőtlenítés zajlik. A kézfertőtlenítés és a helyes kézmosás
mozdulatait, folyamatát az első tanítási napon minden osztály gyakorolja az
osztályfőnöke irányításával.
3.2 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőségét, melyhez
lehetőség szerint biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséget.
Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk a textil törölköző használata TILOS!!!
3.3 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy
alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. Ennek
megtartása minden pedagógus és minden nem pedagógus dolgozó feladata.
3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak
megfelelő szintű tájékoztatást kapjanak. Az osztályfőnökök az első tanítási napon
tanítsák meg, gyakoroltassák az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő
használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába
dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
3.5 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 helységekben) elvégzésére. 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.

A napi takarításon túl a nagyszünetben és a napközi/tanulószoba kezdetekor teljes
egészében fertőtleníteni szükséges az adott tantermek bútorzatát szellőztetés mellett.
Ennél gyakrabban, minden szünetet követően, fertőtlenítjük a kilincseket, wc lehúzókat,
csapokat, korlátokat. A számítástechnika tanteremben számítógépek érintett perifériáit
is fertőtleníteni kell és fontos a kézfertőtlenítő szer kihelyezése és annak minden
terembe történő belépéskor és kilépéskor történő előírás szerinti használata a tanítási
órát/foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett.
3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a tanulók egészségét ne
veszélyeztesse.
A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszközt
biztosítunk használatát ellenőrizzük.
3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet fordítunk 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 tartjuk.
3.9 Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét
rendszeresen fertőtlenítjük.
3.10. Amennyiben a tanuló testhőmérséklete eléri, vagy meghaladja a 37,8 Celsius
fokot, rövid pihenő után (5-10 perc) meg kell ismételni a mérést! Amennyiben akkor is
eléri, vagy meghaladja a határértéket, akkor a tanulónak el kell hagynia az iskolát. Erről
a szülőt haladéktalanul értesíteni kell! A szülő megérkezéséig a tanulót el kell különíteni
a megadott helyen!
Amennyiben az iskolába érkező nagykorú személy testhőmérséklete eléri, vagy
meghaladja a 37,8 Celsius fokot, a nagykorú személy nem tartózkodhat az
intézményben!
A méréshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak.
A testhőmérsékletmérés helyszíne:
Főbejárat után a zsibongóban
Udvari bejárat után a zsibongóban
Középső utcai bejárat után a folyosón
A testhőmérsékletmérő személye:
Mindegyik helyszínen az iskola 3 technikai dolgozója, továbbá az 1. és 3. helyszínen
az adott napon, a földszinti folyosón ügyeletet ellátó pedagógus vesz részt a
hőmérsékletmérésben.
A testhőmérséklet mérését az eszköz dobozán található Használati útmutató
alapján kell elvégezni!
Az iskolából, a határérték feletti testhőmérséklet miatt hazaküldött tanulók nevét,
osztályát és a hazaküldés dátumát fel kell jegyezni az erre rendszeresített
táblázatba! Itt szükséges feljegyezni a tanulót hazaszállító nagykorú személy nevét
is. Feladatuk továbbá a kézfertőtlenítés nyomonkövetése is.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
(A konyha vezetőjével egyeztetve, iskolánkban tálaló konyha működik)

4.1 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének a
megőrzésére.
4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. Ennek felelőse az étkeztető pedagógus.
4.3 Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen,
sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
 Ebédlőnket átrendeztük,
 24 hellyel csökkentettük a befogadóképességét (72-ről 48 fő)
 Az asztalokat, székeket egymástól megfelelő távolságra helyeztük el az ebédlő
méreteihez alkalmazkodva. Ennek megváltoztatása az étkezések alatt tilos!
 A csoportok étkezésének szervezésekor nem alakulhat ki csoportosulás a
várakozáskor.
o Az ebédlőbe 48 tanuló fér be egyszerre.
o A kicsengetések után mindig a felső tagozat kezdi az ebédelést.
Ennek oka, hogy
 gyorsabban foglalnak helyet,
 gyorsabbak az ebédelésben és
 gyorsabbak az ebédlő elhagyásában.
Fontos a tanórák pontos befejezése!
o A csoportok 10-15 perc eltéréssel követik egymást, ez lehetőséget ad
arra, hogy helyet foglaljanak, ne kelljen sorba állni.
o Hétfőn és kedden a magas létszám miatt szükséges a 3.-4. napközis
csoport megbontása az ebédelésnél. Ennek megfelelően a napközis
csoport nevelője az 5. óra után megebédelteti a 3. évfolyamosokat. A 4.
osztály a 6. órája után egyedül vonul le az ebédlőbe, ahol az étkező felsős
tanulók nevelője felügyel rájuk is. Utána a termükbe küldik a
negyedikeseket, ahol csatlakoznak harmadikas társaikhoz, nevelőjükhöz.
4.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszköz az ebédelésnél
kihelyezett vizes kancsó. Ennek tisztántartásáról, fertőtlenítéséről a konyhai dolgozók
gondoskodnak.
4.5 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os
maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető
ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes
lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása
kerülendő. Ennek elvégzése, ellenőrzése a főző konyha feladata.
4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak,
tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak,
tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása. Ezeket a feladatokat a konyha
dolgozói végzik. Iskolánkban önkiszolgáló rendszerben történik az étkeztetés.
Tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának
elkerülése érdekében az étkező tanulóink az evőeszközöket szalvétába csomagolva,
az ételt, kenyeret, poharat a konyha személyzetétől kapja, más azokat nem érinti.
4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára a vírusölő hatású, alkoholos
kézfertőtlenítő szer biztosítása, a rendszeres használatának ellenőrzése, a dolgozók
egészségi állapotának monitorozása és betegség gyanúja esetén az intézkedés
megtétele az étterem üzemeltetőjének felelőssége.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
5.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb
egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek
megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem
kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
5.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői
vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3.
sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó,
valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely
feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos
együttműködését.
5.3 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. A
megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő
osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
5.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a
koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal
kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat
tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén
(iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó)
biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni
kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
5.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei
észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti
intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok
felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos
szellőztetéssel.
6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
6.1 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,
májés
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 tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
6.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
6.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása
szerint szükséges eljárni.
7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
7.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés
tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, az iskola orvosi szobájába,
egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi szolgáltatást ellátó orvost, dr. Bohner
Pétert, 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. Ehhez az
osztályfőnökök gyüjtsék be a szülők elérhetőségének legfrissebb adatait, az adatokat
rendszeresen frissítsék a tanév folyamán.
7.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata
kötelező. Ezt az iskola biztosítja – iskolatitkári irodábanban lévő egészségügyi láda
mellett és a portás asztalán található.
7.3 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.
7.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül.
7.5 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.
8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
8.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén iskolánk felkészült legyen a munkarend
átalakítására, a nevelőtestület ki dolgozza a saját protokollját és felkészül annak
bevezetésére. Ehhez folyamatosan nyomon kell követnie minden pedagógusnak az
Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
8.2 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 feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az
intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje
koronavírus-pozitív.
8.3 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 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 további
népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják
végre.
8.4 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.
8.5 Amennyiben iskolánkban átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális
munkarend, a tanulóink felügyeletét meg kell szervezni a szülők támogatása
érdekében. Amennyiben az intézményünkben objektív okokból nem szervezhető meg
a tanulók felügyelete, arról a tankerületi központ gondoskodik.
8.6 A tanulók felügyelete során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
9. KOMMUNIKÁCIÓ
9.1 Nyomatékosan kérjük iskolánk dolgozóit, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak,
és ennek fontosságára hívják fel az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az
oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein
kövessék.

