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INTÉZMÉNYI JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉTI PROTOKOLL 
 

az EMMI által 2020. aug. 17-én kiadott, illetve 2020. szeptember 7-én,  2020. október 1-jén é s  2021. május 

24-én módosított INTÉZKEDÉSI TERV A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL, valamint a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelete, a 33/2022 (III.04) EMMI 

határozat című dokumentum alapján. 

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

ezért kérjük, hogy már kisebb hőemelkedéssel, náthás, torokfájásos tünetekkel se engedjék iskolába 

gyermeküket. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. https://www.nnk.gov.hu/ 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

1.   ELŐÍRÁSOK TANÍTÁS IDEJÉRE 

A csoportosulást az iskola épülete előtt és az iskolában is el kell kerülni. A bejövetelkor és az épület 

elhagyásakor minél gyorsabban, a többiektől 1,5 méteres távolságot tartva igyekezzenek a diákok a tanítási óra 

helyszínére illetve haza. 

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő biztosított. Az intézménybe érkezéskor, étkezések 
előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet szappannal, vagy fertőtlenítse a kezét. 
Az intézménybe az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző 
személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken, illetve a tanulón 
kívül más személy nem léphet be, csak a titkárságon történő előzetes bejelentkezéssel. Ha a kiskorú 
gyermeket, illetve tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy az intézmény 
területére a portáig beléphet. Kérjük, hogy a tanulók a maszkot továbbra is hozzák magukkal az iskolába.  
Az intézmény közösségi területein nem kötelező a maszkhasználat (aula, mosdó, folyosó, öltöző, ebédlő)! 

Feltétlenül megfontolandó a maszkviselés a tanórák alatt, amennyiben a diákok helyhiány miatt a biztonságosnak 

mondott 1,5 méternél közelebb kényszerülnek ülni egymástól, különösen ha a folyamatos szellőztetés nem 

megoldható. 

Tanórák elején és végén mindig 5 percig, a tanórák közben pedig amikor csak lehetséges - a bejövő zajt és az 

időjárást figyelembe véve – nyitva kell tartani az ablakot, vagy gyakorta kell szellőztetni. Egymás tanszereihez 

a diákok ne nyúljanak, ne kérjenek kölcsön egymástól semmit, és egymástól a lehetőség szerinti legnagyobb 

távolságra üljenek. A kabátokat, testnevelés-felszerelést a kinti szekrényekben kell tartani. 

Az egyes osztályok az órák nagy részét a saját termükben töltik, csoportbontásoknál, (ill. az osztályteremben 

nem megtartható tantárgyak esetén pl. informatika, testnevelés) mennek át más terembe. 

Minden nap fertőtlenítik a tantermeket, ezért tankönyveket, tanszereket senki se hagyjon a padon, padban! 

Tüsszentés, köhögés, orrfújás papírzsebkendőbe történjen, utána a zsebkendőt ki kell dobni a szemetesbe, és 

kezet kell mosni/fertőtleníteni. 

http://www.nnk.gov.hu/
http://www.nnk.gov.hu/
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Kicsöngetés után igyekezzenek a diákok a következő tanóra helyszínére, és ott bukóra nyitott ablakok mellett 

tartózkodjanak. (Tanár jelenlétében ki lehet tárni az ablakokat.) 

A pedagógusok számára a tanáriban, szertárban stb. a maszk használata nem kötelező. 

A mosdókban és mosdók előtt is be kell tartani a 1,5 méteres távolságot, ezt felragasztott jelölőcsíkok segítik. 

Naponta többször is ajánlatos alaposan kezet mosni. (Kérjük, hogy a mosdókban történő csoportosulás 

elkerülése és a folyamatos használat biztosítása érdekében a szükségtelen beszélgetést, sminkelést, egymásra 

várást stb. most hagyják el!) Ügyeljünk a kihelyezett WC-papír, papírtörlők és kézmosó folyadékok 

rendeltetésszerű használatára, kerüljük a pazarlást! 

A testnevelés órákat - amíg az időjárás engedi - lehetőleg szabad téren tartjuk. Az órák során a szoros testi 

kontaktust igénylő feladatokat mellőzzük. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó 

edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) végzik a diákok.  

A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítjuk. A gyakorlati képzéshez használt 

eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítjuk a csoportok váltása között. 

2. EBÉDELÉS, ÉTKEZÉS 

Az ebédelés kialakult rend szerint történik a két ebédszünetben, kérjük, lehetőség szerint kerüljék el a 

tumultust.  Az ebédeltető és tanszobás tanárok is hívják fel a figyelmet az étkezés előtti és utáni kézmosásra. Az 

étkezőből evőeszközök, poharak, tányérok stb. kivitele tilos! 

 
Az otthonról hozott ételeket, italokat el kell fogyasztani, a csomagolást a szemetesbe ki kell dobni. Senki se 

hagyjon a padon, padban szemetet, ételmaradékot, italos flakont, poharat stb. 

 
A büfénél való sorban álláskor is kérjük a 1,5 méteres távolság betartását. (Ezt a padlóra ragasztott jelölőcsíkok 

segítik.) Az ételt-italt a teremben kell elfogyasztani. 

 
3. SZÜLŐK, VENDÉGEK BELÉPÉSE 

A járványhelyzet idején kérjük a szülőket, vendégeket, hogy alapvetően az iskola bejárata előtt várakozzanak 

gyermekeikre, csak előre egyeztetett időpontban és ügyben jöhetnek be az intézménybe. Kérjük, a KRÉTA E-

ügyintézés felületét használják, amikor csak lehetséges. 

 
4. RENDEZVÉNYEK 

Az éves Munkatervben tervezett szokásos ünnepségeket, rendezvényeket, nyílt napokat, szülői értekezleteket 

stb. a jogszabályi előírásokat betartva, a mindenkori járványhelyzet függvényében a csoportosulást elkerülve és 

a járványügyi előírásokat betartva online vagy más alternatív módon rendezzük meg. Amennyiben ez sem 

lehetséges, a rendezvények elmaradására is számítani kell. Erről legalább egy héttel a rendezvény időpontja 

előtt küldünk tájékoztatást. 

 
5. KAPCSOLATTARTÁS 

A szülőkkel való kapcsolattartást e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) 

küldött üzenetekkel biztosítjuk, és a szülői közösséggel való megállapodás alapján a szülői értekezleteket online 

tartjuk meg, amíg ezt a járványügyi helyzet indokolja. 
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6. HIÁNYZÁSOK 

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. 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 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben és az intézményi dokumentumokban 

foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. Kérjük az igazolásokat és egyéb 

dokumentumokat, kérvényeket stb. a KRÉTA Elektronikus ügyintézés felületén küldeni az osztályfőnököknek, 

titkárságnak. 

 
7. 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. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt, ezért kérjük, hogy olyan telefonszámot adjanak meg az 

osztályfőnököknek, amelyen napközben is elérhetők, és a beteg gyermek hazajutásáról minél hamarabb 

gondoskodjanak. Tünetek észlelése esetén feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 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 vissza, melyen 

szerepel az „egészséges, közösségbe mehet” jelző. 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. 

A köznevelési intézmények számára előírt teljes Intézkedési terv elérhetősége: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/Intezkedesi_terv.pdf 

Ezt a járványügyi protokollt a mindenkori járványügyi előírások, ill. az iskolába járás során észlelt tapasztalatok 

alapján folyamatosan felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk, bővítjük. A járványügyi protokoll 

visszavonásig érvényes. 

Budapest, 2022. március 7. 
 

 

 

 
……………………………………………… 

intézményvezető 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/Intezkedesi_terv.pdf

