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ELJÁRÁSREND 

 

Jelen dokumentumot az előírások változása, illetve a tapasztalatok alapján az iskola 

módosíthatja. 

 Közzététel: 

2020.08.31. 

Módosítva:  

2020. 09. 07. 

  

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

 

1.1 A köznevelési intézményben az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást az iskola 

vezetése elvégezteti. Az intézmény vezetői rendszeresen, napi szinten ellenőrzik a takarítás 

végrehajtását. 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet 

tartalmaz. 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK,  

KIRÁNDULÁSOK 

 

2.1 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. 

Beteg gyermeket el kell különíteni a többi tanulótól, meg kell mérni a lázát, a szülőt azonnal 

értesíteni kell. A szülő kötelessége gondoskodni a gyermek hazaszállításáról és az orvosi 

kezelés biztosításáról. 

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

tünetmentes dolgozó vehet részt.  
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Az intézmény tájékoztatja 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.  

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. 

2.2 A köznevelési intézmény törekszik az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév 

során, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. 

Reggeli ügyelet:  

A tanítást megelőzően, - amíg az időjárás engedi - a tanulók 7.30-8.00 között az udvaron 

gyülekeznek. Az udvart az alsó-, a felső- és a szakiskola tagozata között megosztásra kerül, 

ügyelve az előírt távolság betartására. A rossz idő esetén az alsó tagozat az emeleti folyóson, a 

felső tagozat és a szakiskola az földszinti folyóson gyülekezik. 

Délutáni menetrend: 

Az alsó tagozatos tanulókért 15.45-16.00 óráig, a kapuig jöhetnek a szülők. Az 1. és a 2. 

osztályosok a főbejáraton, a 3. és a 4. osztályosok a hátsó kapun távoznak, megakadályozva 

ezzel a szülők csoportosulását.  

2.3. Az osztálytermekben gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezkedéséről. A tanítási 

órákon, foglalkozásokon a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező. 

2.4. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható 

legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi 

tereken, úgy az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

2.5.  Az alsó tagozat tanítási órái a saját tantermükben valósulnak meg. A szaktantermi 

osztályokban az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést és alapos 

szellőztetést kell végezni. 

2.6. A testnevelés órákat, - az időjárás függvényében - a szabadban kell tartani. A testi 

kontaktust igénylő feladatokat mellőzni kell.  

2.7. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, valamint a tornaórák 

előtti és utáni öltözésnél. A tanulók a saját tantermükben nemenkénti bontásban öltöznek. 

2.8. A gyakorlati foglakozásokon meg kell tartani a 1,5 m-es védőtávolságot. A használatba 

vett eszközöket fertőtleníteni kell. 
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2.9. Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével 

járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során 

figyelembe kell venni az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartását, 

valamint az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartását (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés). Szükség esetén a kiírt rendezvényeket későbbre 

kell halasztani. 

A vidéki tanulókat mosható ruha maszkkal látjuk el. 

2.10. Intézményük ezen időszak alatt kirándulásokat, rendezvényeket nem szervez.  

2.11. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket személyes megjelenés 

elkerülése végett online platformokon tartjuk meg vagy papír alapú üzenet formájában 

tájékoztatjuk őket. 

2.12. A szülő személyes ügyintézés esetén csak akkor léphet az iskola épületébe, ha az 

intézményvezető vagy helyettese rendkívüli esetben engedélyt ad erre, a járványügyi 

előírások betartása mellett.  

Rendkívüli esetben az iskola épületébe belépő szülő köteles nevét a portán leadni, amit a 

portás az erre rendszeresített füzetbe rögzít. Ebben az esetben is kötelező a kézfertőtlenítés és 

lázmérés. Itt jegyezzük fel az érkezés és távozás időpontját, illetve, hogy melyik 

pedagógusnál járt.  

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

 

3.1 Az intézmény bejáratánál és az osztálytermeknél vírusölő hatású kézfertőtlenítőt 

biztosítunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét annak takarékos használatára. Az intézménybe 

érkezéskor, étkezések előtt és után kötelező az alapos kézmosás és fertőtlenítés. Az 

intézménybe lépéskor a lázmérés is kötelező. Annak a dolgozónak, tanulónak, akinek 

hőemelkedése van tilos az intézménybe belépni. A tanuló szülőjét azonnal értesítjük, aki 

gondoskodik a gyermek hazaszállításáról és orvosi kezelés biztosításáról. A szülő 

megérkezéséig az intézmény gondoskodik a tanuló felügyeletéről a „Teendők beteg személy 

esetén” pontban meghatározottak szerint. 

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

tünetmentes dolgozó vehet részt. 
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3.2 A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. 

Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk. 

3.3 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a tisztaságot. 

3.4 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű részletes tájékoztatást kapnak. A gyermekekkel megtanítjuk az úgynevezett 

köhögési etikettet: papírzsebkendő használatát köhögéskor, tüsszentéskor, zsebkendő 

szemetes kukába dobását és alapos kézmosást, esetleg kézfertőtlenítést.  

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

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

elvégzésére. 

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. 

3.7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk a folyamatos vagy rendszeres szellőztetésre. A helyiségek ablakát időjárástól 

függően nyitva kell tartani. 

3.8. A tantermekből a kevésbé szükséges eszközöket ki kell vinni a folyosóra – betartva a 

tűzvédelmi előírásokat. Az iskolapadokat minél távolabb kell egymástól elhelyezni. Minden 

tanuló saját felszerelését használhatja. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

4.1 Fontos az étkezés helyszínének tisztasága, rendszeres fertőtlenítése. 

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

4.3 Az étkezések megszervezésénél idősávot biztosítani az osztályok/ évfolyamok számára. 

Az időbeosztás betartása kiemelt fontosságú feladat ebben a helyzetben. 

4.4 Sorban állás esetén a védőtávolság betartása kötelező. 

4.5 Az ebédeltető pedagógusok és gyermekfelügyelők közreműködnek az ebédeltetés 

zavartalan és biztonságos lebonyolításában. 
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5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

5.1 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. 

5.2 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a 

használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) 

figyelembe vételével történik. A vizsgálatokra védőmaszkot a tanuló hozza magával. 

5.3 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 biztosítani kell a szappanos kézmosás 

és a kézfertőtlenítés lehetőségét és a helyiség fertőtlenítését. 

5.4 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, 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. 
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6.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett (KRÉTA, FACEBOOK zárt csoportban, 

telefon, ajánlott levél) részt vehet az oktatásban. 

6.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály az iskola 

Házirendjében 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, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi 

orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt azonnal értesíti a gyermek osztályfőnöke. A gyermeket 

el kell különíteni – az intézmény vezetése erre a célra a földszinti szakköri szobát jelölte ki.  

A gyermek törvényes képviselője a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát azonnal 

tájékoztatja és felkeresi. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

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

7.3 A beteg tanuló távozása után azokat a helyiségeket azonnal fertőtleníteni kell, ahol a 

tanuló megfordult.  

7.4 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. 

7.5 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – egészségesen, 

tünetmentesen, kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell 

fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

7.6 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. 
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8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNY ESETÉBEN 

 

8.1 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 koronavírus – tesztje pozitív. 

8.2 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. 

8.3 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. 

8.4 Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen 

kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az intézmény megszervezi a szülők 

támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg 

a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. 

8.5 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

 

Az Intézkedési terv betartása és betartatása minden érintett számára kötelező! 

 

Heves, 2020. szeptember 7. 

Pocsai Zsuzsanna 

Intézményvezető 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok: 

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és 

felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállíttatása; 

- ajtók, faburkolatok, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres  tisztítására; 

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

- játékok, sporteszközök tisztítására; 

- radiátorok, csövek lemosására; 

- ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

- képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

- pókhálók eltávolítására; 

- rovar- és rágcsálóirtásra; 

csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, 

hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. 

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt. 

 


