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Intézményi járványügyi protokoll 

Az intézményben alkalmazandó járványügyi szabályok 

Bevezető 

A fokozott odafigyelés mindannyiunk érdeke, a pedagógusoké, a dolgozóké, a gyermekeké, és 

a szülőké is. 

Iskolánk a 2021/2022-es tanévet hagyományos működési rend szerint tervezi. Ennek 

megvalósíthatósága érdekében alapul vesszük az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

intézkedési tervét a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről. 

A további években hasonló járványügyi helyzetben is jelen dokumentumban foglaltak 

alkalmazandók, a közben szükségessé váló kiegészítésekkel együtt. 
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1. Reggeli belépés, beléptetés 

A járványügyi helyzet fennállása idején az intézménybe kizárólag az iskola dolgozói és diákjai 

léphetnek be, és csak ők tartózkodhatnak az épületegységekben. 

A gyermekek csak a bejáratig kísérhetők! 

2. Az épületben tartózkodás rendje 

A hagyományos módon történő tanítás alapvető feltétele az érintett felek tünetmentessége. 

A gyermekén tüneteket tapasztaló szülő önmaga és mások egészségének védelme 

érdekében köteles a beteg gyermekét a közösségtől távol tartani! 

A betegség tüneteit önmagán észlelő dolgozó köteles erről az intézményvezetőt telefonon 

tájékoztatni és az épület látogatását a tünetmentességig mellőzni! 

Az intézmény újbóli látogathatóságáról gyermek és dolgozó esetében is orvosi igazolás 

szükséges! 

3. Fertőtlenítés 

Az épületbe belépéskor a bejárati ajtónál elhelyezett érintésmentes kézfertőtlenítő 

használata kötelező! 

A gyermekek tájékoztatást kapnak a fertőtlenítés fontosságáról, helyes végrehajtásáról, a 

hatékony kézmosásról. 

Az osztályfőnök az első tanítási napon felhívják a tanulók figyelmét a gyakori, szappanos, 

helyes kézmosásra, kézfertőtlenítésre, valamint a zsebkendő megfelelő használatára. A 

tüsszentés, köhögés etikettjére. 

Az intézményben naponta több alkalommal végeznek kollégáink felületfertőtlenítést. 

4. Érintésmentes lázmérés 

Intézményünkben érintésmentes testhőmérséklet mérést alkalmazunk, ennek tényét a szülő 

köteles elfogadni! 

5. Maszk használata 

A maszk használata az első osztályosaink kivételével, kötelező a közösségi tereinkben és a 

tantermekben is. 

Felhívjuk a szülők és diákok figyelmét arra, hogy az autóbuszokon a maszk használata 

kötelező! Bejáró tanulóink legyenek erre tekintettel! A buszra váró napközis és tanulószobás 

csoportok tagjai is maszkot viselnek. 
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6. Teendők az iskolában megbetegedő gyermek esetében 

Ha a gyermeken betegség tüneteit észleljük, elkülönítjük a társaitól és telefonon értesítjük a 

szülőt/hozzátartozót.  

A szülő köteles értesíteni a háziorvost, de nem viheti a rendelőbe a beteg gyermeket! 

Legközelebb csak orvosi igazolással jöhet iskolába a gyermek. Szülői igazolást nem fogadunk 

el! 

7. Krónikus betegégben szenvedő tanulók 

A szülő, orvosi papírral, igazolással alátámasztva kérheti, hogy gyermeke ne vegyen részt az 

iskolában a személyes oktatásban. 

Ezen tanulók részére eljuttatjuk a tananyagot (nem online oktatásról van szó!). Amennyiben 

megoldható értékeljük is. 

Hiányzása igazolt hiányzás, félév végén azonban - szükség esetén - osztályozó vizsgát kell 

tenniük. 

8. Naplóvezetés, hiányzások rögzítése: 

Fokozottan figyelünk az osztály- és csoportnaplók, pontos és naprakész vezetésére. A tanulók 

hiányzásának precíz adminisztrálása elengedhetetlen, különösen az esetleges 

kontaktkutatások során. 

9. Szülőkkel való kapcsolattartás 

Előnyben részesítjük a kapcsolattartás elektronikus formáját. Továbbra is használjuk a 

digitális oktatás során kialakított csatornáinkat. 

10. Személyes ügyintézés szülők részéről 

Különösen indokolt esetben szükség lehet a személyes ügyintézésre a szülők részéről. Ebben 

az esetben kizárólag előzetes, telefonos vagy elektronikus formában történő egyeztetés 

után, a fertőtlenítés szabályait betartva engedjük be a szülőt az épületbe. A maszk szabályos 

használata kötelező. 

11. Külsős látogató 

Csak a szülőknél már említett módon történő előre egyezetetett időpontban, 

intézményvezetői engedéllyel, szabályosan használt maszkban léphet az épületbe. 

12. Foglalkozások, szünetek, étkeztetés 

A foglalkozások megtartásakor a terem adottságainak megfelelően járunk el. 

Állandó és folyamatos szellőztetést végzünk, ezért kérjük, ezt a gyerekek öltöztetésénél 

vegyék figyelembe! 
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A foglalkozások megtartásához az aulát gyakrabban vesszük igénybe. 

Az iskola összes tanulóját érintő rendezvényt - ha az időjárás engedi - szabad térben, 

ellenkező esteben iskolarádión keresztül, avagy az aulában osztályonkénti bontásban tartjuk 

meg. 

A foglalkozások közötti szünetekben a tanulókat a szabadba tereljük, az udvaron emelt 

számú ügyeletet biztosítunk. 

Énekkari foglalkozásokat átmenetileg nem tartunk, ének órákon előnyben részesítjük a 

zenehallgatást. 

Testnevelés órák közül heti 1 foglalkozást tartunk tornateremben, a többi óra lehetőség 

szerint a szabadban zajlik. 

13. Terem bérbeadások: 

A bérbe vevőknek csak és kizárólag 16 óra után adjuk ki a termeket. A fokozott fertőtlenítésre 

tekintettel 10 %-os mértékű bérleti díj emelést rendelünk el szeptember 01-étől. 

14. Első osztályosok szülei 

Tekintettel a rendkívüli helyzetre, az első osztályosok szülei a beszoktatás időszakában 

egyedi elbírálás alá esnek. 

Az érintett szülők szabályosan használt maszkban az osztályterembe is bekísérhetik 

gyermeküket. A kihelyezett fertőtlenítőt kötelező használniuk! 
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1. számú melléklet 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/fokozott-szulok-es-tanarok-felelossege-jarvany-miatt-

tunetes-gyereket-ne-engedjunk-kozossegbe cikk általunk készített kivonata. 

1. A pedagógusoknak a szokásoknál is nagyobb figyelemmel kell lenni mind a saját, mind a 

gyermekek, a diákok egészségi állapotára,  és koronavírus-fertőzésre utaló tüneteire.  

2. Ha egy szülő, gondviselő, vagy egy tanár a fertőzés tüneteit észleli egy diákon akkor 

gondoskodni kell annak mielőbbi elkülönítéséről. 

3. A legfontosabb, hogy tünetes, beteg gyermeket a szülőknek most nem szabad iskolába 

engedni, mert azzal az egész közösség egészségét, és az iskola zavartalan működését 

veszélyezteti. 

4. Fertőzésgyanús gyermeknek otthon kell maradnia, és a szülőnek telefonon kell értesíteni a 

gyermekorvost vagy háziorvost. 

5. Ne veszélyeztessük egymás egészségét, az iskolák működését és a szülők munkavégzését. 

6. A szülőknek, tanároknak fontos tisztában lenni a koronavírus-fertőzés tüneteivel, amelyek 

közül a leggyakoribban a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél 

jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett 

az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy 

elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli a 

gyermekén, tanítványán, akkor kérjük, hogy ne engedje a gyermeket közösségbe. 

7. A legenyhébb tüneteinek jelentkezése esetén se engedje közösségbe a gyermeket! 

8. A szülőket arra is kérjük, hogy a már nagyobb - felsős, középiskolás – gyermekeikben is 

tudatosítsák a járvány veszélyét. 

9. A pedagógusokat és iskolai dolgozókat is arra kérjük, hogy amennyiben a fenti tünetek 

bármelyikét  észlelik magukon ne menjenek közösségbe, jelezzék azt az intézmény 

vezetésének, az osztályfőnöknek  és vegyék fel a kapcsolatot telefonon háziorvosukkal. 

10. Továbbra is fontos, hogy a gyermekek és diákok tisztában legyenek a gyakori és alapos 

kézmosás fontosságával. 

11. Továbbra is alapelv, hogy az a szülő, akinek a gyermeke koronavírus-fertőzés tüneteit 

mutatja, az telefonon hívja fel a háziorvost, vagy gyermekorvost, és ne vigye a rendelőbe a 

gyermeket. 

12. Amennyiben az orvos véleménye szerint a gyermeknél fennáll a fertőzés gyanúja, akkor az 

orvosnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend alapján kell eljárnia 

és kezdeményeznie kell a laboratóriumi vizsgálatot. Ennek eredménye határozza meg a 

további intézkedéseket. 

13. Ha egy diáknál az iskolában, tanítás közben  jelentkeznének tünetek, akkor gondoskodni kell 

mielőbbi elkülönítéséről, az iskolaorvos és a szülő értesítéséről. 

14. Ha egy iskolában, óvodában megjelenik a koronavírus, akkor a járványügyi hatóság elvégzi a 

kontaktkutatást és megteszi a szükséges intézkedéseket. 

15. Ha egy intézményben  felmerül a csoportos megbetegedés  veszélye, akkor az Operatív Törzs 

Járványügyi Bevetési Egységének bevonásával döntenek a  beavatkozásokról. 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/fokozott-szulok-es-tanarok-felelossege-jarvany-miatt-tunetes-gyereket-ne-engedjunk-kozossegbe
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/fokozott-szulok-es-tanarok-felelossege-jarvany-miatt-tunetes-gyereket-ne-engedjunk-kozossegbe
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2. számú melléklet 

 

Intézmény fertőtlenítésének szabályai 

Felületfertőtlenítés 

1. Osztálytermek, irodák: 

Naponta az utolsó foglalkozás, illetve 16 óra után. 

Padló, székek, tanulói padok, tanári asztal, szekrények, mosdókagyló, csapok, tükör, 

tábla, interaktív panel, kapcsolók, dugaljak, kilincsek stb. 

2. Nyelvi labor, számítástechnika terem, műhely, fúvós terem, Figedy-klub, 

Képességfejlesztő, Tornaterem 

Minden szünetben 

Padló, székek, tanulói padok, tanári asztal, szekrények, tábla, interaktív panel, 

kapcsolók, dugaljak, kilincsek, laptopok, gépházak, billentyűzet. 

Műhelyben: mosdó, csapok stb. Tornateremben: öltözők, mosdók, tanári 

3. Mellékhelyiségek, aula, közlekedők, bejárati ajtók: 

Minden szünet után 

4. Zongorák 

Minden tanuló után. 

5. Könyvtár 

Felületfertőtlenítés minden óra után, kézfertőtlenítés minden csoportnál. 

Kézfertőtlenítés 

 

Kihelyezésre került: 

1. 4 érintésmentes kézfertőtlenítő 

Elhelyezésük: Bejárati ajtó, Ebédlő folyosó, Tornaterem bejárata, Tanári bejárata. 

2. Minden osztályterembe és szaktanterembe kézfertőtlenítő. 

3. A mellékhelyiségekbe és az ebédlő folyosójára folyékony szappan, papírtörlő. 

Napi szinten több alkalommal ellenőrizni kell a folyékony szappanok és a kézfertőtlenítő 

tartályok adagolóit, szükség esetén azonnali utántöltést kell végezni! 

A fenti szabályok betartását az intézményvezető naponta ellenőrzi! 


