
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal 
és az Operatív Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a 

szükséges intézkedéseket a 2020/2021. tanévben a köznevelési 
intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. 

 

A Berekfürdői Veress Zoltán             
Általános Iskolában                                    

az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk a 
2020-2021. tanévben a járványügyi 

készenlét idején 

 

1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

Az intézményben rendszeresen alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás 
történik. 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 
gyermek, tanuló és dolgozó látogathatja. 

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. 

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon 
maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel 
járhat újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi 
hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges 
bemutatni. 

A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be! 

Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább 
elhelyezéséről. 

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

A tornaterem, az informatika terem kivételével az osztályok ugyanazt a tantermet 
használják. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést  minden nap többször 
elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítő takarítás. 

A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során a 
testnevelőknek mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 
öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél az öltözőkben történő 
csoportosulás elkerülése érdekében 5 perccel korábban fejezzük be az órát. 



Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó 
ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel vagyunk 
az alábbiakra: 

- létszámkorlát szigorú betartása  
- a résztvevők körének korlátozása,  
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása 

(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés). 

Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket nem tartunk, a szükséges 
információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a 
szülőkhöz. 

Az őszi úszásoktatást későbbi intézkedésig felfüggesztjük. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

Az intézmény bejáratánál kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden 
belépő számára kötelező.  Az intézményben, étkezések előtt és után, alaposan kezet 
kell mosni, vagy fertőtleníteni. Az ehhez szükséges eszközök, anyagok 
rendelkezésre állnak, és folyamatos pótlásáról gondoskodunk. 

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 
kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel. 

Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk. 

A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak  részletes, az adott 
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az 
úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, 
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos 
kézmosás, kézfertőtlenítés. 

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran 
érintett felületek  (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. 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 
fordítunk 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 függvényében lehetőség 
szerint nyitva tartjuk. 

Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük. 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 
Korm. rendelet értelmében 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a 
gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében a 
foglalkoztatott csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért 



testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott 
mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés 
alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el 
kell különítjük és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul 
tájékoztatjuk. 

A lázmérés az iskola bejáratánál történik, egyszerre két érintésmentes eszközzel, 
hogy megakadályozzuk a zsúfoltság kialakulását. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Fokozottan ügyelünk az étkezés (tízórai és uzsonna) helyszínének tisztaságára, a 
rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor törekszünk a környezet 
vírusmentességének a megőrzésére. 

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 
kézmosására és kézfertőtlenítésére. 

Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, keveredését 
elkerüljük,  sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 
szert biztosítunk, és azt rendszeresen kötelesek használni. Fokozott figyelemmel 
kísérjük a dolgozók egészségi állapotát. 

 

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide vonatkozó 
szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi 
ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb 
feladatokat maradéktalanul el kell végezni. 

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, 
tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése 
a  járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, 
szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. 

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 a 
pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését 
jelenti. 

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei 
észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti 
intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészül a vizsgálatok 
felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos 
szellőztetéssel. 



6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége van, s erről orvosi igazolással 
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. 
Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a 
részére előírt karantén időszakára.  A karantén  időszakban a tanuló az otthona 
elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési 
forma mellett,  részt vehet az oktatásban. 

A karantén időszaka alatt a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal 
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vesz az oktatásban. 

A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása 
szerint járunk el. 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki 
az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük 
a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg 
telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos 
utasításainak alapján járjanak el. 

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 
kötelező. 

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 
igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem 
bírálhatja felül. 

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell 
döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket. 

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETTSÉG ESETÉBEN 

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, 
feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre 
(így a rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére 
vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma feladata. Amennyiben egy köznevelési intézményben COVID-19 
fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei 
Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalát, valamint a 
tankerületet tájékoztatjuk. 

Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei Kormányhivatal 
népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala által elvégzett járványügyi 
vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az 



EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési 
intézmények, illetve feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről 
bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy 
egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 

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. 

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 
elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben vagy azon belül 
meghatározott osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott 
időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény 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. 

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. 

8. KOMMUNIKÁCIÓ 

Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – 
figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket 
a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet követni. 

 

 

Berekfürdő, 2020. október 1. 

 



        Székely László 
         intézményvezető 
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