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Járványügyi protokoll 

 

Helyi intézkedési terv 

2020/2021. 
 

 

1. Készült - az EMMI által kiadott, a köznevelési intézményekre vonatkozó járványügyi 

intézkedési terve (INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL továbbá: EMMI-IT), valamint a Külső-

Pesti Tankerületi Központ eljárási rendje, tájékoztatója , illetve az intézmény helyi 

sajátosságai alapján. 

 

2. Jelen intézkedési terv 2020.09.01-én lép hatályba és a járványügyi helyzet alakulása 

miatti módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 

 

3. Intézményi higiénia biztosítása 

 

Az intézmény épületében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk 

szeptember 1-jéig:  

 Felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtésére, elszállítására került sor az 

épületben és az udvaron. 

 Ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, textíliák, egyéb 

bútorok vegyszeres tisztítása, 

 játékok, sporteszközök tisztítására, radiátorok, csövek lemosására, ablakok és 

üvegfelületek tisztítása, 

 minden felületre, eszközre kiterjedő portalanítás, fertőtlenítés megtörtént. 

 

Az intézmény bejáratánál, az ebédlőben, a közösségi helyiségekben, valamint az 

osztálytermekben vírusölő hatású kéz- és felületfertőtlenítők, higiéniai eszközök kerülnek 
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kihelyezésre. A mosdókban illetve az ebédlő mellett szappanos kézmosási lehetőséget is 

biztosítunk, kéztörlésre textiltörölközők helyett papírtörlők kerültek kihelyezésre. 

 Belépéskor mindenkinek kötelező az érintésmentes kézfertőtlenítő használata! 

 Az intézmény közösségi terein, szociális helyiségeiben, tanáriban, irodákban és az 

ebédlőben az étkezés megkezdéséig mindenkinek (pedagógusoknak, tanulóknak, 

technikai dolgozóknak), kötelező az orrot és szájat eltakaró egészségügyi maszk 

használata. A tanteremben a maszk használata a gyermekek számára már nem 

kötelező, de erősen ajánlott. A pedagógusok (pedagógiai asszisztensek, fejlesztő-, 

gyógypedagógusok, védőnő, orvos) a gyerekek közé (szünetben) csak maszkban, 

arcvédő pajzsban mehetnek. A tanteremben, ha a védőtávolság tartható, a maszk 

viselése nem kötelező számukra sem. 

 Az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják a tanulókat a higiéniai szabályokról, 

azok betartására ösztönzik a tanulóinkat, azok fontosságát különösen hangsúlyozzák 

Önök is! (Gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés, távolságtartás, köhögési, tüsszentési 

protokoll,…) 

 Kérjük a hétköznapokban elfogadott üdvözlési formák (kézfogás, puszi, ölelés) 

szigorú mellőzését. 

 Az ebédlő bejáratához az iskola alapítványának támogatásával érintésmentes 

kézfertőtlenítőt helyeztünk el, aminek a használatára kérünk minden belépőt. Emellett 

- ezt megelőzően - javasoljuk az étkezés előtti alapos kézmosást a mosdóban. 

 

 

Takarítási rend: 

A takarítóknak (karbantartóknak, kertésznek) a gyerekek között, a fertőtlenítéskor maszkot, 

szükség esetén kesztyűt kell viselniük! 

 A délelőtti fertőtlenítést 3 takarító végzi: egy fő az új szárnyban, 2 fő a régi épületben. 

Becsöngetés után az ajtók kilincsét kívül-belül, a mellékhelyiségeket, és a közösségi 

helyiségek felületeit (aulát) fertőtleníteniük kell.  
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 Szünetekben, ha osztályváltás van, a tantermek padjait, ajtaját, kapcsolókat szükséges 

fertőtleníteniük, ebben az órát tartó szaktanárok segítik a munkájukat.  

 A délutáni 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.  

 Az ebédeltetés alatt két turnus között szintén elvégzik a felületek, asztalok 

fertőtlenítését.  

 A takarítást végző dolgozók munkájukat a takarítási naplóban dokumentálják. A 

takarítás ellenőrzésével Schőnerné Lindwurm Eszter intézményvezető-helyettes van 

megbízva. 

 

 

4. Az intézmény látogatási rendje 

 

Reggel csak egészséges gyermek/felnőtt jöhet be az intézménybe!  

 Amennyiben napközben lesz valaki rosszul, elkülönítjük a többi tanulótól, kérjük, 

haladéktalanul jöjjenek érte! 

 A 3-4. évfolyamosok számára a délutáni kilépés az udvari hátsó kapun (Törvény utca) 

át történik 16:00-kor, a torlódás, csoportosulás elkerülése végett. 

 Az 1-2. osztályosok továbbra is a főbejáratnál távozhatnak 15:45-kor. Kérjük, ezeken 

a pontokon várják gyermekeiket a megadott időpontokban! A napközis és a 

tanulószobás tanulók 16 órakor a főbejáraton hagyhatják el az épületet. 

 Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a járványügyi helyzet fennálltáig az iskola épületébe 

csak indokolt esetben – előzetes egyeztetés után – lépjenek be, az ügyintézési rendet 

betartva! Az iskolába lépő felnőtteknek kötelező az egészségügyi maszk használata. 

 Az engedélyezett belépés után kötelező az érintésmentes kézfertőtlenítő használata. 
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 Október 1-jétől minden belépőnek kötelezően mérjük a testhőmérsékletét 

érintésmentes lázmérővel. 

 A délutáni tornaterembérlők az első két tanítási héten nem használhatják az iskolát, a 

második héttől belépéskor biztosítsák a kézfertőtlenítését! Az iskola területére, 

épületébe szigorúan csak az edzéseken, foglalkozásokon részt vevők léphetnek be, 

kísérőik nem! 

 

5. Az intézmény oktatásszervezési rendje 

 

A távolságtartásra vonatkozó szabályokat és ajánlásokat betartjuk, és a gyerekekkel is 

betartatjuk, amennyire csak lehetséges. 

 A különböző osztályokban csak a legszükségszerűbb esetben kerül sor tanterem 

váltásra. Azonban arra az esetre, ha ez megtörténik, ajánlott, hogy a gyerekeknél 

legyen fertőtlenítő törlőkendő, saját környezetének tisztán tartására. 

 Az intézmény szabadon lévő, udvari területeinek felosztását, és a gyerekek beosztását 

a szünetekben történő levegőztetés esetére elvégeztük, betartását ellenőrizzük. 

 A testnevelésórák egy része, a tornatermi osztálytorlódások elkerülése érdekében, 

lehetőség szerint a szabadban fog zajlani, amíg az időjárás engedi. Az öltözőkben 

egyszerre csak egy osztály tagjai öltözhetnek. 

 A fejlesztő foglalkozásokon maximum 3 gyermek vehet részt. A tanulók a 

foglalkozásokon saját íróeszközeiket használják, és maszkot viseljenek, ha a kellő 

távolságtartás nem tartható be!  

 Énekórán a járványügyi kockázatot rejtő éneklő tevékenység mellett a zenei- 

zenetörténeti nevelés kerül előtérbe. Kóruspróbákat nem tartunk. 

 Az intézmény a járványhelyzetre való tekintettel nem szervez, és nem vesz részt olyan 

programban, amelyik tömegközlekedéssel közelíthető meg, vagy más közösségekkel 

való keveredés, csoportosulás veszélyét hordozza. 

 Nem lehetséges úszásoktatáson és tűzvédelmi gyakorlaton részt venni. 

 Az iskolán kívüli versenyek online kerülnek megrendezésre. 
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 A nagy tömegeket érintő iskolai rendezvényeket rendkívüli szabályok bevezetésével 

tartjuk meg, vagy elmaradnak. 

 Azoknak a diákoknak, akik házi karanténba kényszerülnek, igyekszünk megszervezni 

a tananyag eljuttatását. A Classroom- és a KRÉTA-rendszerben tesszük elérhetővé, 

valamint egyéni kérések alapján online konzultációs lehetőséget biztosítanak 

pedagógusaink. 

 Szülői értekezletek ONLINE lesznek megtartva! Időpontokról és formájáról az 

osztályfőnökök fognak tájékoztatást nyújtani. 

 Online tartandók a szaktanárokkal, osztályfőnökkel való konzultációk, fogadóórák. 

 Átmenetileg megszűnik az ebédeltetés során a kétféle menü lehetősége a gyorsabb 

haladás érdekében. A tanulók ebédeltetése több részletben történik. 

 Az iskola tanulóinak és dolgozóinak nem ajánlott külföldre utazni, ezért a Határtalanul 

program erdélyi kirándulás elmarad. 

 

6. A tanulói mulasztások kezelése 

 

Gyermekük betegség, fertőzésgyanú esetén csak orvosi igazolással térhet vissza a közösségbe, 

egy nap után is. 

 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) miatt, és erről orvosi igazolással 

rendelkezik, azt bemutatja, hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 

 Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatóság karanténba kerül, a 

részére előírt karantén időszakára. Az önkéntes karantént vállaló tanulók esetén a 

hivatalos járványügyi szabályok, és a tankerület útmutatásai alapján járunk el.  
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Teendő betegség, koronavírus-gyanú illetve igazolt Covid 19 betegség esetén: 

 A szülők/gondviselők figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg 

telefonon a gyermek háziorvosát és/vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) 

aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. Ezt követően az 

orvos, illetve az NNK utasításainak alapján kell eljárni, és az iskolát erről 

haladéktalanul értesíteni kell. 

 A tanuló az iskolába  kizárólag orvosi igazolással, vagy hatósági karantént feloldó 

határozattal, vagy 2 db, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, negatív 

PCR teszt birtokában térhet vissza. Az igazolások leadhatók a KRÉTA e-ügyintézés 

felületén, vagy a tanuló által az osztályfőnöknél. 

 Karantént, digitális tanrendet nem rendelhet el sem az intézményvezetője, sem 

pedagógus, sem iskolaorvos. Az intézménynek azonnali jelzési kötelezettsége van a 

tankerület felé, akik megteszik a további szükséges intézkedéseket. 

 Kontaktkutatás nem az intézmény feladata! 

 

 

Kérjük, hogy a fenti kéréseket tartsák be, és gyermekeiket is motiválják, biztassák erre, hogy 

minél tovább taníthassunk iskolai körülmények között! Az egészségügyi kockázat alacsonyan 

tartása, a vírus terjedésének lassítása közös érdekünk! 

 

Támogató együttműködésükre most is számítunk! 

 

 

       Birkásné Berényi Ágnes 

            intézményvezető 
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