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JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND
INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021.TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ
ELJÁRÁSRENDRŐL
A járvány terjedésének megakadályozása érdekében az iskoláknak fel kell
készülniük a védekezésre és a megelőzésre. Az intézkedési terv (protokoll)
módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi
helyzet alakulásától függően kerülhet sor.
A legfontosabb pontok:
1. Mindhárom tagintézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő
takarítást kell elvégezni a tanév megkezdése előtt.
Felelős: tagintézmény vezetők, intézményvezető helyettes, takarítók
 A tanév megkezdése után a járvány elleni védekezést folyamatosan fenn
kell tartanunk az intézmények helyiségeinek napi fertőtlenítésével, a
biztonságos, vírusmentes környezet kialakítása érdekében.
 A szociális helyiségekben biztosítanunk kell a fertőtlenítést, a szappanos
kézmosási lehetőséget, és a kézfertőtlenítést. Papírtörölköző használatát
biztosítjuk tanulóink és felnőtt dolgozók részére. Textiltörölköző
használata tilos!
 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás
elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a

fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges
mennyiséget rendelkezésre bocsátja.
Felelősök: intézményvezető helyettes, tagintézmény vezetők
2. A nevelési-oktatási intézményeinket kizárólag egészséges, betegségre utaló
tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.










Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes tanuló és dolgozó vehet részt. A bejáratnál
lázmérés történik. Abban az esetben, ha 37.8 C, vagy a fölötti a tanuló
testhőmérséklete, 10 perc múlva kontrollmérést kell végezni, ha egyezik
vagy magasabb az előzőnél, haladéktalanul értesíteni kell a szülőt, és/vagy
a tanulót haza kell küldeni.
Az intézményeinknek kötelessége tájékoztatni a szülőket arról, 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.
Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges
intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév
folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább
elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre
álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk
viselése lehetséges, de nem kötelező. Erről a szülő, gondviselő nyilatkozik..
A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az
oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a
tantermen kívül elhelyezni.
A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat,
hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság, amennyiben ez nem
lehetséges, az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró
védőmaszk viselése.
Az iskolában a csengetési rendet úgy kell kialakítani, hogy az támogassa a
tanórák közötti szünetben a védelmi intézkedések betartását, és elősegítse
a védőtávolság megtartását.



A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez
lehetséges – el kell kerülni, az osztályok a tanítási nap során használják
lehetőség szerint ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az
osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni
(tornaszoba, fejlesztő termek, informatika terem, öltözők).







A testnevelés órákat - az időjárás függvényében - szabad téren próbáljuk
megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő
feladatokat (gyerek-gyerek között).
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.
Ez időszakban esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű
jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális
program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az
alábbiakra:
- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartására,
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartására

(távolságtartás,
maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők
körének korlátozására.




Törekszünk az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi
megvalósítására.
Az első félévben a kirándulások elmaradnak.
A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket nem tartunk,
kapcsolattartás a pedagógusokkal csak online módon lehetséges.
Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a Köznevelési
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy egyéb
intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel jutnak el
részükre.

3. Biztonságos környezet kialakítása


Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk,
annak használata kötelező.
Felelős: IVH, tagint. vez.



Az intézménybe érkezéskor a tanulók fertőtlenítik a kezüket, átöltözés után
kötelező a szappanos kézmosás.
Felelős: ügyeletesek, ivh.











A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási
lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel
kell kiegészíteni.
Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata
tilos!
Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása.
Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos
kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést kell biztosítani.
A járvány ideje alatt a mindennapos fogmosást a gyerekek, tanulók otthon
végezzék, az intézményben mellőzzük.
A személyi higiéné alapvető szabályairól, és a kötelező protokolláris
intézkedésekről, elvárásokról a gyerekek, tanulók részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kaptak az első tanítási napon.
A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír
zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt
zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, esetleg
kézfertőtlenítés .
Fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri
fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben,
étkezőben étkezések előtt, után) elvégzésére.
Óránként: a fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra,
hogy a kézzel gyakran érintett felületek:
- padok, asztalok, székek, ajtók,
- ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
- informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),
- mosdók csaptelepek, WC lehúzók, valamint a padló és a mosható
falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
- logopédia órák után a tükrök szükséges fertőtlenítése.
A takarításról takarítási naplót kell vezetni, amit óránként ellenőriz az
intézményvezető helyettes .
Felelős: takarítók, ellenőriz: intézményvezető helyettes
Az intézménybe a szülő nem léphet be, csak indokolt esetben, az
intézményvezető engedélyével ,a járványügyi protokoll teljeskörű
használatával. Zárt térben kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos
vagy rendszeres, fokozott intenzitású, természetes szellőztetésre.

Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri
eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
 Az intézménybe otthonról semmilyen, az oktatáshoz szorosan nem
kapcsolódó tárgy (játék, plüss) nem hozható be.
 Külföldről - járványügyileg veszélyes övezetből hazaérkező tanuló
gondviselője a mindenkori járványügyi szabályoknak megfelelően járjon
el.
 A pedagógusok védelmére:
- megállapodás született, hogy a logopédusok plexi védőpajzsban
dolgoznak a járványveszély idején,
- a tanároknak nem kötelező védőmaszk használata az intézményekben a
tanórák idején,
 Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az
általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején kötelező a szájat
és orrot eltakaró maszk viselése.


4. Étkezésre vonatkozó szabályok
















Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, rendszeres
fertőtlenítésére. A felületek tisztítására, vírusmentesítésre, gyakori
fertőtlenítéssel, vegyszeres fertőtlenítéssel - étkezések előtt, után.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos
szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai
csoportok keveredése elkerülhető legyen, az étkezés több csoportban
történik. A sorban állás esetén a védőtávolság betartható kell legyen.
Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök
tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.
Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása.
Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök,
poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta
evőeszközök, poharak, tányérok, cseppfertőzéstől védett tárolása, az étkező
asztalokon levő lemosható terítő fertőtlenítése.
Étkeztetés alatt a konyhásoknak védőmaszk, kesztyű viselete kötelező.
A konyhai dolgozó védőmaszkjának fertőtlenítő mosószeres kimosása
minden étkeztetés után kötelező.
Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos
kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára
fokozott hangsúlyt kell fektetni.
Az otthonról hozott hűtést és melegítést igénylő ételek behozatalát tárolási
nehézségek miatt ideiglenesen korlátozzuk.
Az intézménybe tilos behozni közös fogyasztásra is alkalmas édességet,
üdítőt, chipset.

5. Iskolai egészségügyi ellátás szabályai











Az iskolai szűrővizsgálatok és az egészségügyi ellátásra vonatkozó
szabályokat szükséges betartani
A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás
védőnői vonatkozásban az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997.
(IX.3 NM rendelet 3.sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv az oktatási
intézményekre vonatkozó járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend
alapján történik, mely alapján a védőnő, iskolaorvos, pedagógus, és a tanuló
együtt működik.
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 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.
Azokat a tanulókat, akiknél megbetegedést észlelünk az „ELKÜLÖNÍTŐ”
felirattal ellátott orvosi szobában fogjuk elhelyezni.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk, fehér
köpeny használata kötelező.
Az orvosi szobába csak a napi gyógyszeradagot beadó felnőtt léphet be,
napi fertőtlenítéséről takarítási napló vezetendő.

6. Tanulói hiányzások




Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége - szív-érrendszeri
megbetegedések,
cukorbetegség,
légzőszervi
megbetegedések,
rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek,
immunszupprimált állapot - miatt, - erről orvosi igazolással rendelkezik, és
azt bemutatja - hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt
hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
Ha a tanuló hiányzásai miatt online oktatásban részesül, vagy a KRÉTA
rendszeren keresztül jut a tananyaghoz, hiányzásai meghaladták a 250 órát,
és tanulmányainak számonkérése más módon nem biztosítható az adott év
tananyagából osztályozó vizsgát tenni köteles.

7. Teendők beteg személyesetén












Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál
fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal
értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend
alapjánt 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.
Az iskola minden fertőzés gyanú esetén értesíti az Észak-Pesti Tankerületi
Központot
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekkel is – kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt
saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
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.
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 átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra,
hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.

8. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmény esetén




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.
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. A
gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának
változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

