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Eljárásrend a járványügyi készenlét idejére 
 

Iskolánkban a nyár folyamán a mindenre kiterjedő alapos fertőtlenítő takarítás megtörtént és a 

takarító személyzet az EMMI által kiadott eljárásrend alapján folyamatosan végzi a napi többszöri 

fertőtlenítést, takarítást, különös tekintettel a sokak által használt közösségi terekre, a mosdókra, a 

lépcsőházra és a korlátokra. 

Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és ügyintéző látogathatja. Az 

iskolai oktató-nevelő munkában és az intézmény működtetésében csak egészséges, tünetmentes 

dolgozó vehet részt. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje (https://www.nnk.gov.hu) alapján gondoskodjanak 

orvosi vizsgálatról. A szülő köteles értesíteni az iskolát amennyiben gyermekénél koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

A maszk viselése ajánlott, de nem kötelező. 

A tantermekben a tanulókat igyekszünk egymástól a lehető legtávolabb ültetni. A tantermekben a 

1,5 m-es védőtávolság megtartása az EMMI által kiadott eljárásrend alapján nem előírás és 

intézményünkben kivitelezhetetlen. A közösségi terekben és a mosdókban tartózkodó gyerekek 

számát folyamatosan figyelemmel kísérjük és szükség esetén intézkedünk a kellő távolság 

megtartása érdekében. 

Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk ki, a mosdókban szappanos 

kézmosási lehetőséget és papírtörlőt biztosítunk. 

A személyes higiéne alapvető szabályairól a tanulók részletes, korosztályuknak megfelelő szintű 

tájékoztatást kapnak. Kérjük a kedves szülőket, hogy otthon is tudatosítsák gyermekeikben a 

legfontosabb szabályokat. 

A tantermi oktatás során az osztályok keveredését igyekszünk elkerülni. Törekszünk arra, hogy az 

osztályok csak indokolt esetben (nyelvi órák, etika/hit- és erkölcstan, informatika óra) váltsanak 

tantermet. Amennyiben a teremváltás szükséges az osztályok között a tantermekben 

felületfertőtlenítést végzünk. Az osztályok keveredését, a csoportosulásokat kerülni kell. 

A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabadtéren tartjuk. 

Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, 

kulturális program) rendezvényt nem tartunk. 

Az intézmény területén kizárólag a tanulók, az iskola dolgozói és az előzetesen megbeszélt időpontra 

érkezők tartózkodhatnak. 

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. Amennyiben a tanuló hatósági karanténba kerül, 

igazolt hiányzásnak tekintendő a részére előírt karantén időszaka. 

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási 

és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

https://www.nnk.gov.hu/
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Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint 

dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt azonnal értesítjük. 

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

Kérjük a kedves szülőket kísérjék figyelemmel az iskola honlapján elhelyezett tájékoztatókat és az 

osztályfőnökök által a KRÉTA rendszerben küldött üzeneteket. Kérjük Önöket, hogy csak hiteles 

forrásból tájékozódjanak. 

A 2020/2021-es tanév zökkenőmentes lebonyolításában számítunk az Önök támogatására! 

 

2020. augusztus 28. 
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