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Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola 
3032 Apc, Fő út 48. 

Tel./Fax: 06-37-385-349, 30-518 0978; 

E-mail: brenner.apciskola@gmail.com 

Honlap: http://brenner-apc.sulinet.hu 

Facebook: facebook.com/apcisuli 

 

 

BOLDOG BRENNER JÁNOS KATOLIKUS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 2020/2021. TANÉVI 

JÁRVÁNYMEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSI TERVE 

 

Készült:  

 

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTAL, 2020. AUGUSZTUS 18-

ÁN KIADOTT (Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10–14., Tel: + 36 1 795 1200, Fax: + 36 1 

795 0022 E-mail: kozoktatas@emmi.gov.hu) „INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. 

TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” ALAPJÁN. 

 

Készítette és az intézkedési tervért felelős: Tóth Ferenc intézményvezető 

 

Hatályba lépés ideje és vége: 2020. szeptember 1-től érvényes, visszavonásig! 

 

Az intézményvezető a tantestület részére 2020. augusztus 24-én, valamint 2020. 

augusztus 31-én megtartott értekezletén ismertette, mellyel a tantestület egyetértett, 

megszavazott és elfogadott. 

 

A szülők és diákok egyszerűsített formában, őket érintett intézményi belső 

szabályzatként, kivonatolva 2020. augusztus 28-án kézhez kapták a tankönyvosztás 

alkalmával. A szülők, nyilatkozat formájában elfogadva, aláírva 2020. szeptember 1-ig 

tudomásul veszik! 

 

Veszélyhelyzetben értesítendő szakellátási, valamint mintavételi központ: 

 

Albert Schweitzer 

Kórház-Rendelőintézet;  

3000 Hatvan Balassi Bálint út 16. 

Higiénés csoport, Mintavételi szoba 

H-P 1230-1530  

06-30/4147488 Heves megye 

 

Az Intézkedési terv alapján a határidők betartása nem konkrét. A tanévben folyamatosan 

fenntartott a védekezés, a járványügyi helyzettől függően, a kormányhivatal által kiadott 

visszavonásáig!! 
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1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE  
 

1.1 A köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

végezni.  

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását:  

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelősök: (Technikai személyzet: Mészárosné Borsos Tímea, Németh Imréné, Radics 

Zoltán Györgyné, Szűcs Rolandné) (Ellenőrzés: Tóthné Laczkó Mirtill gazdasági vezető) 

 

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése; (Klímaberendezésért felelős külsős 

szakember által megtörtént az ellenőrzés.) 

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; (Folyamatban) 

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítása; (Megtörtént) 

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítása; (Megtörtént) 

- játékok, sporteszközök tisztítása; (Megtörtént) 

- radiátorok, csövek lemosása; (Megtörtént) 

- ablakok, üvegfelületek tisztítása; (Megtörtént) 

- szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése; (Megtörtént) 

- képek, tablók, világítótestek portalanítása; (Megtörtént) 

- pókhálók eltávolítása; (Megtörtént) 

- rovar- és rágcsálóirtásra nem volt szükség az intézményben. Amennyiben szükségessé 

válik az intézkedés azonnali hatállyal elrendelem. (Igazgató) 

- 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. (Felelős: Tóth 

Ferenc intézményvezető) (Megtörtént) 
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2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, 

KIRÁNDULÁSOK  
 

Határidő: 2020/2021 tanévben folyamatos. 

Felelősök: Tantestület minden tagja; technikai személyzet; 

 

2.1 Az intézményben minden belépő gyermeket lázmérővel (Lázmérő biztosítva, 2 db 

beszerzésre került saját költségvetésből. Homlok lázmérő.) vizsgálunk meg. Akinek 

hőemelkedése vagy láza van, elkülönítjük, és értesítjük a szülőt/gondviselőt, valamint az iskolai 

gyermekorvost vagy az ügyeletet. Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy ilyen esetben 

feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően 

az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

Az elkülönítésre a felsős épületben a fejlesztő termet, az alsós épületben a tanulószobát 

jelölöm ki!  

 Amennyiben a tanítási időszakban tapasztaljuk, hogy egy személynek tünetei 

vannak, azonnal a jelen lévő pedagógusnak, vagy osztályfőnöknek, és/vagy a 

titkárságra jelenteni kell, aki a kötelező jelentési protokollt, elkülönítést azonnali 

hatállyal köteles végrehajtani. 

A tüneteket az 1. számú mellékletben olvashatjuk. 

2.2 A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van. 

2.3 A szülőnek nyilatkoznia kell írásban, amennyiben külföldön tartózkodott, a hatályos 

járványügyi szabályoknak megfelelően járnak el az intézményünkkel kapcsolatosan. A 

járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. 

rendeletben foglalt szabályokat betartják. (Otthoni 2 hét kötelező karanténba vonulás, vagy 2 

negatív corona vírus teszt. Ezen felül kötelessége az iskolába bejelentenie a karanténba 

vonulást. Amennyiben pozitív tesztet diagnosztizáltak, és mégis tartott fent kapcsolatot, köteles 

bejelenteni a NÉBIH felé a találkozással kapcsolatos személyek adatait.) 

2.4 Nem titkolhatja el a külföldi tartózkodását; jelzési kötelezettsége van az iskolánk 

felé; tilos behoznia a gyermeket az iskolába. Amennyiben ezeket a szabályokat megszegi, 

szabálysértést követ el. 

2.5 A szülő/gondviselő írásban kérheti, hogy gyermeke az intézményen belül állandóan 

maszkot viseljen. Ebben az esetben kötelező betartani a megfelelő higiénikus előírásokat /napi 

szinten tiszta, fertőtlenített, mosott maszk viselete/. A maszkról minden esetben a szülőnek kell 

gondoskodnia! 
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2.6 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára 

elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság 

nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában, az ott tartózkodás 

idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.  

2.7 Az intézménybe külsős személy csak előzetes időpont egyeztetéssel léphet be, 

amelyet a titkárságon, vagy az osztályfőnökkel, pedagógussal egyeztetve tehet meg.  

(Elérhetőségek: Tel./Fax: 06-37-385-349, 30-518 0978; e-mail: 

brenner.apciskola@gmail.com 

Más esetben csak az előre meghatározott szülői értekezleten, vagy megadott fogadóórán 

léphet be az iskola területére. 

2.8 Külsős személy számára az épületen belül maszk viselete, valamint belépéskor 

kézfertőtlenítő használata kötelező. 

2.9 Egy adott tanórán tanító pedagógus saját jogköreként eldöntheti, hogy kéri-e a 

gyermekek részére a maszk kötelező viseletét. 

2.10 Az elsős gyermekek bekísérése az intézmény területére csak az első napon 

lehetséges. Akkor is csak az udvarig vagy az alsós épület bejáratáig. A kísérőknek ilyen esetben 

az épületen belül tartózkodni nincs lehetőségük, tilos! Felsőbb osztályos gyermekek részére 

szülői kíséret csak a külső kapuk bejáratáig lehetséges! 

2.11 Az első tanítási napon minden diák a munkavédelmi oktatás keretében tájékoztatást 

kap azokról a szabályokról, melyek intézményünkben életbe léptek és lehetővé teszik a 

vírusfertőzés minél jobb elkerülését. Külön felhívjuk a figyelmet a hetesek munkájának 

felelősségére (szellőztetés). 

2.12 Az intézményben a diákok, a kijelölt osztálytermükben tartózkodhatnak. Másik 

osztályba átmenni, vagy a csoportosulni a folyosón, mosdóban, vagy egyéb helyeken tilos, vagy 

csak pedagógus engedélyével szabad. Ebben az esetben a maszk használatával, 1.5 méteres 

védőtávolságot betartva, az előírásoknak megfelelően szabad. 

2.13 A közösségi terekben csak egy osztály tartózkodhat. Amennyiben több csoport is 

részt kell, hogy vegyen egy program miatt, akkor a kellő távolságot megtartva egymástól 

legyenek elválasztva. 

 Különösen figyelnünk kell az 1. 2. osztályos diákjainkra, mert a digitális oktatás 

számukra hosszútávon nem megoldás. Ne érintkezzenek felsőbb évfolyamokkal 

az intézmény területén. A szünetekben egy csoportot alkossanak az adott 

osztályok, évfolyamok. A diákjaink figyelmét különösen is hívjuk fel a vírussal 

kapcsolatos veszélyekre. Arra viszont vigyázzunk, ne okozzunk pánikot! Akár 

mailto:brenner.apciskola@gmail.com
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több osztályfőnöki óra keretében is tartsunk figyelemfelhívó beszélgetéseket, 

hogy fenntartsuk a figyelmüket. 

2.14 A szülői értekezleteket az osztályfőnök az előírások betartása mellett megtarthatja 

a saját termében, vagy nagyobb terű közösségi teremben, - Pl. Szent István terem - a biztonsági 

távolságtartás mellett, maszk használata, és folyamatos szellőztetés mellett. Amennyiben a 

szervező pedagógus úgy látja szükségesnek, online is megtarthatja a szülői értekezletet. 

2.15. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az 

órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem 

kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.  

2.16 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy 

elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. 5 perces időeltolással beengedni a 

gyerekeket az öltözőbe, hogy ne találkozzanak más osztályokkal. Ajánlatos, hogy az osztályok 

váltása közben fertőtlenítés történjen meg. A tornacsarnok fenntartása az önkormányzathoz 

tartozik, ezért jelzem ezen kérésünket a Polgármesteri Hivatal felé. 

2.17 A gyakorlati foglalkozások során (Informatika óra) a 1,5 méteres védőtávolságot 

biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja 

– felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között. (Felelősök: technikai 

személyzet) 

2.18 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok 

belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó, az osztályfőnök döntésén múlik. Csak 

biztonságos az előírásokat megtartva valósulhat meg, igazgatói engedéllyel. A külföldre 

tervezett kirándulásokat, elhalasztjuk és a vírus helyzetre való tekintettel a tanévben nem 

engedélyezzük. 

2.19 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartsák meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-

mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az 

alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók 

a szülőkhöz.  

 

 

Az intézményvezető és a helyettese által folyamatos az ellenőrzés. (Felelős: Tóth Ferenc 

intézményvezető, Vajdáné Hartman Martina ig.h.)  
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3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS 

KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 
 

Határidő: 2020/2021 tanévben folyamatos. 

Felelős: technikai személyzet, pedagógusok; 

 

3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 

használatára felhívjuk a diákok figyelmét. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után 

minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét. A napi első belépéskor 

kötelező a kézfertőtlenítés az automatánál vagy egyéb aktuális módon a diákoknak és a 

pedagógusoknak is. 

3.2 A nap folyamán mindenki figyeljen az állandó szappanos kézmosásra (étkezés előtt, 

mosdóhasználat után, köhögés/tüsszentés után), valamint a köhögési etikett betartására (papír 

zsebkendő használata!) 

3.3 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítünk. (Kézmosás) 

3.4 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.  

3.5 Amennyiben belépéskor az ügyeletes pedagógus egy diáknál higiénikus 

hiányosságokat tapasztal, azonnal jelzést ad a vezetőség és a szülő/gondviselő felé. Ha egy 

figyelmeztetés után nem történik változás, akkor a családsegítő és a védőnő felé is jelzéssel 

élhet. 

3.6 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes leírást 

kapnak, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatás kíséretében.  

3.7 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 

érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő 

takarításra.  

 (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben). A 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.  

 Iskolai munkarendben minden 2. 4. óra alatt fertőtlenítésre kerül sor a gyakran 

érintett felületeknél, valamint mosdókban, wc-ékben.  
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 További fertőtlenítést a délutáni takarításnál végezzük el. Heti egy alkalommal, 

ózongenerátor használatával fertőtlenítésre kerül, minden osztály és közösségi 

tér. 

 Kézmosásra fertőtlenítős és általános folyékony szappan folyamatosan 

biztosítva. A kézmosás szabályai, minden kézmosásra alkalmas helyen ki van 

függesztve. Azok megtartása ajánlatos! 

 Kéztörlésre papírtörlők biztosítása folyamatos az intézményben. 

 

3.8 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse.  

 Ezért napközben a mosdók, wcék, közösségi terek, ajtók kilincseit, stb. az órák alatt 

végezzük, a zavartalan intézményi rend megtartása mellett. Minden egyéb takarítást az 

utolsó órák után történik, ha már diákok, pedagógusok az adott teremben nem 

tartózkodnak.  

 Az ózongenerátor használata csak tanítási időszak után, lezárt teremben, valamint 

figyelmeztető jelzéseket kitéve történhet meg, egy előre kijelölt, megfelelő időben. Bent 

tartózkodni a teremben fertőtlenítés alatt tilos. A fertőtlenítés utáni 1 órában bent 

tartózkodni tilos! Bent tartózkodás előtt szellőztetés szükséges! 

 A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítása és azok viselése szükséges, beszerzése folyamatosan történik.  

3.9 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális 

helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség 

szerint nyitva kell tartani. Itt a heteseknek is van felelősségük. 

3.10 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a 

minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. A 

légtechnikai eszközök használatával kapcsolatosan a karbantartás megtörtént. 

3.11 Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felülete 

rendszeresen fertőtlenítésre kerül. 

 

 

Az intézményvezető és a helyettese által folyamatos az ellenőrzés. (Felelős: Tóth Ferenc 

intézményvezető, Vajdáné Hartman Martina ig.h. Tóthné Laczkó Mirtill gazdasági vezető)  
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4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
 

A konyha nem az intézményünk tulajdonában van. Szerződés ellenében az 

Önkormányzat biztosítja a kijelölt helyen az étkezést. Elvárjuk, hogy a biztonságos étkezés 

lehetőségét megteremtsék a dolgozóink és diákjaink részére. Az Önkormányzat felé levéllel 

jeleztem a kérésünket! 

A kijelölt pedagógus a konyhai étkezés rendjéért felel, de nem felelős a belső szabályok 

megtartásáért, esetleges konyhai szabálytalanságokért, vagy azok következményeiért! 

Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan 

monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen. 

 

Határidő: 2020/2021 tanévben folyamatos. 

 

Felelősök: Önkormányzat, az étkezésnél segédkező technikai személyzet, valamint 

pedagógusok. 

 

A sajátos étkezésünk az intézmény területén az alsós iskolában a reggeli, valamint a 

napközi és tanulószoba részére az uzsonnáztatás. Az intézményben kiosztásra kerül az iskolatej, 

valamint az iskolagyümölcs. Alább az ezzel kapcsolatos rend szabályai: 

 

 

4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a 

megőrzésére. 

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.  

4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy csak abban az adott csoportban, vagy 

osztályban lehet elfogyasztani, ami számukra ki lett jelölve. 

4.4 Az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, 

fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények 

biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő 

számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.  

4.5 Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, 

kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.  

4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák 
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cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, 

tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták 

egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje 

minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.  

4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 

szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.  
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5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI  
 

Nem az intézmény területén történik az egészségügyi ellátás.  

Védőnő: Sipkó Gabriella 

A védőnő kötelessége, hogy az intézményünk részére 2020. szeptember 1-jéig elkészítse 

a tanévre szóló egészségügyi intézkedési tervet. 

 

Határidő: 2020/2021 tanévben folyamatos. 

 

Felelős: A mindenkori védőnő és kijelölt gyermekorvos. 

 

5.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb 

egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, 

amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a 

szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.  

5.2 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.  

5.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, 

tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti 

járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, 

zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel 

(időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti 

találkozások számát csökkenteni kell.  

5.4 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 (iskolaorvosi rendelő/védőnői 

szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a 

kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori 

szellőztetésről.  

5.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei 

észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések 
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megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a 

helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.  
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6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  
 

Az eljárás rendet lásd a 2.1 pontnál, valamint alább: 

Határidő: 2020/2021 tanévben folyamatos. 

Felelősök: Tóth Ferenc intézményvezető, pedagógusok 

 

6.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 

tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaorvost, 

aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a 

szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy 

feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően 

az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

6.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező.  

6.3 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.  

6.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül.  

6.5 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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7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK 

ESETÉBEN  
 

Határidő: 2020/2021 tanévben folyamatos. 

Felelős: Tóth Ferenc ig.; Vajdáné Hartman Martina ig.h.; Tóthné Laczkó Mirtill 

gazd.vez. 

 

7.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a 

munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és 

bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján 

közzétételre kerülő módszertani ajánlást.  

7.2 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 tesztje koronavírus-pozitív.  

7.3 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.  

7.4 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.  

7.5 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a 

tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell 

szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem 

szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.  

7.6 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést.  

  



14 
 

8. KOMMUNIKÁCIÓ  
 

Határidő: 2020/2021 tanévben folyamatos. 

8.1 Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu 

felületein kell követni.  

8.2 Az intézmények kérdéseinek megválaszolására a 

(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), email-címen lehet, amelyen a kérdéseket és 

bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.  

8.3 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által 

kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.  

 

 

Hatályba lépés ideje: 2020. szeptember 01-től, visszavonásig! 

 

 

Apc, 2020. 08. 31.  
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Melléklet 1. 
 

Koronavírus tünetei  

 

Mik a koronavírus tünetei? 

Az eddigi esetek alapján a tünetek a legenyhébbektől a súlyos esetekig, sőt a halált okozó 

betegségig terjednek.  

A következő tünetek jelentkezhetnek a kitettségtől számított 2-14 napot követően: 

 Láz 

 Száraz köhögés 

 Légzési nehézség  

 Fáradtság  

 Egyes betegeknél jelentkezhet: izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás 

 Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek  

 Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat 

betegnek 

Mit kell tenni, ha fertőzöttnek érzi magát? 

 Maradjon otthon, ne menjen közösségbe! 

 Ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel háziorvosát! 

A háziorvos telefonon fogja kikérdezni önt. 

 Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, és  

 a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, 

és otthonában a megfelelő elkülönítése megoldható, akkor otthonában/tartózkodási helyén 

kerül elkülönítésre. A háziorvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti 

mintavétel céljából. Ennek eredményéről a háziorvos értesíti önt. 

 a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és/vagy rizikó csoportba 

tartozik, illetve az otthoni elkülönítés nem megoldható (pl. rizikócsoportba tartozó családtagja 

van) az OMSZ a területileg illetékes infektológiai osztályra vagy járványkórházba, vagy a 
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COVID-19 beteg ellátására kijelölt egyéb intézménybe/osztályra szállítja önt, ahol az 

elkülönítése, az ellátása és a mintavételezés megtörténik. A kórházban minden szükséges 

vizsgálatot elvégeznek, amely kimutatja, hogy koronavírussal fertőzött-e vagy sem. Ha a 

laboreredmény megerősíti, hogy ön koronavírussal-fertőzött, akkor kórházi megfigyelés 

(karantén) alá kerül. A kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy súlyos 

lefolyású. 

 


