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Járványügyi, készenléti intézkedési terv a 2020-2021 évi tanévre 

Jelen Intézkedési terv a Házirend mellékletét képezi 

 

Az intézkedési terv az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020/21. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről és annak 

módosításai alapján készült. 

 

I. Tanévkezdést megelőző intézkedések 

1.1. Járványügyi felelős megválasztása 

1.2. Járványügyi, készenléti intézkedési terv elkészítése 

1.3. A digitális munkarendre áttérés protokolljának kidolgozása és bevezetésére felkészülés 

1.4. Alternatív, egyéni oktatási rend kidolgozása és bevezetésére felkészülés 

2.1. Takarítási szabályzat elkészítése 

2.2. Fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

fertőtlenítőszerek biztosítása 

 

II. Az iskolai élet mindennapi szabályai 

1. Az intézményben való tartózkodás feltételei, szabályai 

1.1 Kizárólag egészséges, teljesen tünetmentes gyermek és dolgozó léphet be az 

iskolába.  

1.2 Járványügyi, készenléti intézkedési terv 1. sz. Melléklete tartalmazza azokat a 

tüneteket, amelyek észlelése esetén a gyermek közösségben nem tartózkodhat.  

1.3 Az a gyermek vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, 

a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot kell bemutatni. 

1.4 Kérjük a szülőket, 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.  

1.5 Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes 

engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való 

részvétel céljából, mely programhoz szükséges az intézményvezető meghívása, 

aláírása. 
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1.6 Kizárólag előre egyeztetett időpontban, csak különösen indokolt esetben 

válasszák a személyes ügyintézést, melynek során kötelező a járványügyi 

szabályok betartása: belépéskor kézfertőtlenítés, maszk használata, 1,5 méteres 

védőtávolság! 

Kapcsolatfelvételre javasoljuk a telefont, e-mailt, e-ügyintézést. 

1.7   Az iskolába egyéb okból érkező felnőtt személyek - szintén előzetes egyeztetés 

után - az 1.5 pontban említett kötelező higiéniai szabályok betartására kötelesek. 

2. Iskolába érkezés, távozás 

2.1 A tanulók az intézménybe 07:00 órától érkezhetnek. Az iskolába belépéskor 

továbbra is kötelező a kéz fertőtlenítése, a felső tagozatosoknak a maszk viselése 

is. Mindez vonatkozik minden közösségi térre, ahol nem biztosítható a 1,5 

méteres távolság - felnőttre és gyermekre egyaránt - kivéve a tanórákat a 

tantermekben. 

2.2 A tanulóktól a szülők az iskola előtt köszönnek el, sem az épületbe, sem az 

udvarra nem léphetnek be.  

2.3 A tanulók intézményből való távozását a mindenkori, aktuális járványügyi 

előírásoknak megfelelően szervezzük meg.  

2.4 A szülő az előre meghatározott/egyeztetett időpontban és helyszínen veszi át 

gyermekét és a legrövidebb időn belül távozik  

2.5 Ügyelünk arra, hogy a gyermekek átvételekor megelőzzük a csoportosulásokat, 

betartsuk a védőtávolságot. Felhívjuk a figyelmet a szájat és orrot eltakaró maszk 

kötelező viseletére.  

3. Reggeli ügyelet 

3.1 A reggeli ügyelet 07:00-07:30-ig tart. (Ettől eltérő esetekben az intézményvezető 

rendelkezik.) 

3.2 Helyszínei:  

− jó idő esetén az udvar 

− egyébként a fsz.3-as, 4-es terem 

3.3 Az ügyelet után a tantermek fertőtlenítését megoldjuk. 

4. A tantermek rendje 

4.1 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését igyekszünk elkerülni. 

Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása során felületfertőtlenítést 

végzünk. 
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4.2 A gyakori szellőztetés mellett folyamatosan biztosítjuk a fertőtlenítőszerek és 

papír kéztörlők utánpótlását. Textil törölköző és szalvéta használata kifejezetten 

kerülendő. 

4.3 Olyan módszereket, tanulási-tanítási formákat alkalmazunk, melyek biztosítják a 

megfelelő távolságtartást.  

4.4 A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tarjuk meg. Az órák 

során igyekszünk mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  

4.5 A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók korosztályuknak megfelelő 

szintű tájékoztatást kapnak, illetve tájékoztatjuk őket a tantermek, közösségi terek 

használatának protokolljáról. Kérjük a kedves szülőket, hogy tudatosítsák 

gyermekeikben a higiénés előírások és távolságtartás fontosságát!  

4.6 A tanulók olyan tárgyat nem hozhatnak be az intézménybe, amely nem oktatási 

célt szolgál! 

5. Rendezvények, kirándulások, tanórán kívüli tevékenységek 

5.1 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű 

jelenlétével járó rendezvények megszervezése az alábbiak szerint történik: 

− az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása 

− rendezvény résztvevői körének korlátozása 

− alapvető egészségvédelmi szabályok betartása 

− zárt téri helyett szabadtéri rendezvények szervezése 

5.2  A szükséges információkat e-mailben, KRÉTA rendszeren keresztül, vagy egyéb 

intézményi kommunikációs rendszerben küldött üzenetekkel biztosítjuk. 

5.3 Osztály- és tanulmányi kirándulások megvalósítása csak belföldön, különleges 

feltételekkel lehetséges. 

5.4 Az őszi úszásoktatást felfüggesztjük, tavaszra vagy későbbi évfolyamokra 

ütemezzük. 

5.5 A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket átmenetileg 

felfüggesztjük. 

5.6 Külsős sportkörök nem látogathatják az intézményünket. 

6. Étkezésre vonatkozó szabályok 
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6.1 A tanulók étkeztetésének megszervezésénél figyelünk arra, hogy az osztályok 

keveredése elkerülhető legyen. A védőtávolságot igyekszünk betartani. 

6.2 Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a tanulók étkezés előtt szappannal kezet 

mossanak. 

6.3 Fokozottan ügyelünk az étkező tisztaságára, rendszeres fertőtlenítésére. 

6.4 Az étkezőben használt evőeszközöket megfelelő hatásfokú fertőtlenítővel 

mosogatjuk. 

6.5 Az önkiszolgáló rendszerben történő étkeztetésnél ügyelünk arra, hogy a tanulók 

csak a saját eszközeikkel érintkezzenek, az evőeszközöket szalvétába csomagolva 

adjuk át. 

6.6 Az étkezésért felelős vállalkozó feladata a melegítő konyhával, az étkeztetést 

végző személyzettel, a kiadott ételekkel kapcsolatos egyéb szabályozók betartása. 

7. Iskolaegészségügyi ellátás szabályai 

7.1 Az iskolai szűrővizsgálatokat, az iskola-egészségügyi ellátást az iskola-

egészségügyi szolgálat működési rendje szabályozza az erre vonatkozó 

jogszabályok betartásával.  

7.2 Amennyiben ennek korlátozását nem rendelik el, a szűrővizsgálatokat és egyéb 

feladatokat maradéktalanul elvégzik. 

8. Tanulói hiányzások kezelése  

8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik, erről orvosi igazolással rendelkezik és ezt 

bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.  

8.2 Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a 

részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása 

nélkül egyeztetett kapcsolattartás és számonkérési forma mellett részt vehet az 

oktatásban. 

8.3 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján nem betegséggel 

kapcsolatos hiányzást a szülő is igazolhat előzetes intézményvezetői engedéllyel. 

9. Teendők beteg személy esetén 

9.1 Amennyiben az intézménnyel jogviszonyban lévő személynél/személyeknél 

fertőzés tünetei észlelhetők, azonnal elkülönítjük az erre kijelölt helyre.  
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9.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező!  

9.3 Az elkülönítésről, tünetekről értesítjük az iskolaegészségügyi orvost. 

9.4 Gyermek esetén tájékoztatjuk a szülőt/gondviselőt. Felhívjuk a figyelmét arra, 

hogy telefonon keresse fel a gyermek háziorvosát, akinek utasításai szerint kell 

eljárnia. 

10. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmény esetén 

10.1 A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 

417/2020 (VIII.30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány 

által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási 

intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30.§ (5) 

bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. 

Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy 

település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli 

szünetet. 

10.2 Amennyiben az Oktatási Hivatal az érintettség miatt rendkívüli szünetet rendel 

el, az intézmény megszervezi a tanterven kívüli, digitális munkarendben történő 

nevelést-oktatást.  

10.3 A tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól a tanulók az 

iskolát oktatási célból nem látogathatják!  

10.4 A szülők támogatása érdekében a gyermekfelügyeletet a tantermen kívüli, 

digitális munkarend ideje alatt is biztosítja az intézmény.  

10.5 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetést a Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata mint felelős ellátó szervezet biztosítja. 

Jelen intézkedési terv a várható módosításokkal együtt visszavonásig érvényes. 

Szolnok, 2020. szeptember 07. 

 

Kalmárné Szász Julianna 

intézményvezető 
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1. számú Melléklet 
 

Országos Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat 
 

 
 
 

Tünetek, amelyek észlelése esetén a gyermek közösségben 

nem tartózkodhat 
 

 
A következő tünetek észlelése esetén a gyerek nem mehet gyerekközösségbe: 

o láz 
o köhögés 
o nehézlégzés 
o torokfájás 
o hányás 
o hasmenés 
o sárgaság 
o bőrkiütés (kivéve a krónikus nem fertőző bőrbetegséget) 
o egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés 
o váladékozó szembetegség 
o gennyes fül-és orrfolyás 
o hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya, vagy ízérzés zavara 
o tetű- és rüh jelenléte 

 
Ezen tünetek bármelyikének észlelése esetén a szülő gyermekközösségbe nem viheti a 

gyermeket. Amennyiben ezek a tünetek a bölcsődében/óvodában/iskolában 

jelentkeznek a gyermek a közösségből otthonába küldendő. 

 
Az egészségügyi törvény 1997.évi CLIV törvény az egészségügyről 62. § (1) alapján, ha a 

szülő gyermekén fertőző betegség tüneteit észleli, orvoshoz kell forduljon. 

A szülőnek a házi gyermekorvossal /háziorvossal fel kell vennie a kapcsolatot. 

A COVID járvány elleni védekezés kapcsán különösen fontos, hogy a szülő a rendelőben 

való személyes megjelenés előtt telefonon egyeztessen házi gyermekorvosával 

/háziorvosával. 

 
Készült a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet és a COVID -19 fertőzésre vonatkozó NNK 

eljárásrend alapján 

 
Összeállították a Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat tagjai. 

 

 
 
 
2020.08.31. 

 
Dr. Muzsay Géza 

Országos Kollegiális Házi Gyermekorvosi Szakmai Vezető 
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