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Ügyiratszám: III/52-2/2020 

Tárgy: A Vári Emil Általános Iskola Intézkedési Terve a koronavírus fertőzés megakadályozása 

érdekében 

 

 

Tisztelt Iskolahasználók! 

 
A Hazánkat érintő koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében a Vári Emil Általános 

Iskola a következő óvintézkedések bevezetéséről értesíti Önöket, amit mindenki szíveskedjen betartani 

gyermeke, valamint mások egészségének megőrzése érdekében. 

 

 

 

1. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje 
 

1.1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 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. Szeptember elsején a szülőknek 

nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban 

 voltak-e külföldön, 

 a gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e? 

A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok 

esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus 

megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük. A szülőnek értesítés után azonnal haza 

kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. A szülő köteles 

az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek tartózkodhatnak.  Napközben: csak 

azok a vendégek tartózkodhatnak az intézményben, akik hivatalos ügyintézés céljából érkeznek. Azok a 

családok, akik külföldre utaznak, jelezzék az osztályfőnök felé úticéljukat, valamint a külföldi tartózkodás 

idejét. 
 

1.2.Tanulók érkezése az intézménybe: reggel a szülők csak a bejárati ajtóig kísérhetik gyermekeiket. 

Kivételt képeznek ez alól az első évfolyam tanulói és azok szülei. Az intézmény az első héten engedélyezi 

az első évfolyamra járó tanulók szüleinek, hogy gyermekeiket felkísérjék a tantermekbe. A szülők részére 

szájat és orrot eltakaró maszk vagy kendő viselése kötelező. 
 

1.3. A bejáratnál minden belépő személy esetében testhőmérséklet mérését végezzük. Akik esetében 

hőemelkedést és lázat észlelünk (37,2 C fok felett), azok a személyek nem léphetnek be az intézmény 
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területére. A bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítők használata kötelező! (a bejáratoknál elhelyezésre 

kerül az „Alkoholos kézbedörzsölés menete” tájékoztató tábla) 

 

1.4. A közösségi terekben mindenkinek kötelező (tanuló, szülő, pedagógus, egyéb dolgozó, látogató) 

szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt viselnie! 

 

1.5. A tantermekben, a tanítási órák alatt nem kötelező a maszk viselése.  

 

1.6. A reggeli ügyeletet 7:10 órától látjuk el. Ezen időpont előtt nem érkezhet tanuló az intézménybe. A 

tanulók miután megérkeztek rögtön felmehetnek a tantermeikbe. Nem kell az előtérben várakoznia 

senkinek. 

 

1.7. A tanulók 7.45 helyett 7.50-ig érkezhetnek meg az intézménybe. A személyi higiéné szabályainak 

és a mosdókban a védőtávolság betartásának érdekében megnöveljük a szünetek időtartamát az alábbi 

csengetési rend szerint: 

1. óra:  7:50 – 8:30 

2. óra:  8:50 – 9:30 

3. óra:  9:50 – 10:30 

4. óra:  10:50 – 11:30 

5. óra:  11:50 – 12:30 

6. óra:  12:50 – 13:30 

7. óra:  13:45 – 14:25 

8. óra:  14:45 – 15:25 

9. óra:  15:45 – 16:25 

  

Az udvaron való kint tartózkodás rendje a következőképpen alakul: 

1. Kézilabdapálya: 7. és 8. évfolyam 

2. Bitumenpálya: 6. évfolyam 

3. Zárt udvar: 1. és 2. évfolyam 

4. Tribün előtt és oldalt: 3. és 4. évfolyam 

5. „U” alak: 5. évfolyam 

 

A szünetekben, amikor a tanulók bent tartózkodnak, az osztályok az osztálytermeik előtt lévő 

területet foglalhatják el. A külső közösségi terekben a szájat és az orrot eltakaró maszk vagy 

kendő használata kötelező. 

 

1.8.  A tantermi oktatás során kerüljük az osztályok keveredését. Az informatika szaktanterem, a nyelvi 

labor, a bontótermek és a tornaterem kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet 

használják (kivéve a Király Judit tanár néni osztályait). Az osztályok váltásával érintett tantermekben 

óránként felületfertőtlenítést végzünk. Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a 

csoportbontásokat és szaktantermi órákat. Minden tanuló köteles figyelni a tanterem tisztaságára! 

Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges 
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(amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom 

függvényében, mely a hetes feladata. 

1.9. A testnevelés órákat az időjárás és a rendelkezésre álló terület függvényében szabad téren tartjuk. 

 

1.10. A megfelelő védőtávolság betartása érdekében az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése miatt 

a testnevelés órákon a tanulók több csoportban mehetnek öltözni. 

 

1.11. Tanulók távozása az intézményből:  

 

- Akik nem napközisek és nem az egész napos oktatás keretein belül vesznek részt az oktatás 

folyamatában, azok az aznapi kötelezettségük és elfoglaltságuk után folyamatosan hagyhatják 

el az intézményt. 

- A napközis tanulók (5-8. évf.) 16:25 órakor távozhatnak az intézményből. Szüleik a bejárati 

ajtók előtt várakozzanak. 

 

- A 4. évfolyamos tanulók a következő rendben hagyhatják el az intézményt. 16:05 órakor:  

4. a osztály a Mártírok útja felőli bejáraton keresztül,  

4. b osztály a középső bejáraton („U” alakú udvar felől),  

4.c osztály tanulói a hátsó (kézilabdapálya felőli) bejáraton keresztül távozik. 

 

- A 3. évfolyamos tanulók a következő rendben hagyják el az intézményt. 16:10 órakor:  

3. a osztály a Mártírok útja felőli bejáraton keresztül,  

3. b osztály a középső bejáraton („U” alakú udvar felől),  

3.c osztály tanulói a hátsó (kézilabdapálya felőli) bejáraton keresztül távozik. 

 

- A 2. évfolyamos tanulók a következő rendben hagyhatják el az intézményt. 16:15 órakor:  

2. a osztály a Mártírok útja felőli bejáraton keresztül,  

2. b osztály a középső bejáraton („U” alakú udvar felől),  

2.c osztály tanulói a hátsó (kézilabdapálya felőli) bejáraton keresztül távozik. 

 

- Az 1. évfolyamos tanulók a következő rendben hagyhatják el az intézményt. 16:20 órakor:  

1. a osztály a Mártírok útja felőli bejáraton keresztül,  

1. b osztály a középső bejáraton („U” alakú udvar felől),  

1.c osztály tanulói a hátsó (kézilabdapálya felőli) bejáraton keresztül távozik. 

 

A tisztelt szülők, valamint a hozzátartozók az említett bejáratok előtt várhatják gyermekeiket. A 

tanítók az osztályaikat, illetve a csoportvezetők a csoportjaikat az említett bejáratig kísérik. Amennyiben 

a szülő hamarabb vinné el gyermekét, kérjük időben jelezze az osztályfőnök, vagy a napközis nevelő felé, 

hogy a tanulót le tudjuk kísérni a bejáratig. 

 

1.12. Az intézményi ügyintézés során lehetőleg kerülni kell a személyes részvételt. Az ügyintézést, 

amennyiben az ügy engedi, elektronikusan kell végezni. A személyes ügyintézés során a látogató 

részére kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk, vagy kendő viselése. Ezen kívül az intézménybe 
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való belépés után testhőmérsékletet mérünk. A látogató adatait a portás rögzíti, majd ezután felkíséri 

az ügyintézőhöz. 

 

 

 

2. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok 
 

2.1.Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.  

 

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

kézfertőtlenítésére.  

 

2.3. Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén 

gondoskodunk a védőtávolság betartásáról. 

 

2.4.Fokozottan figyelünk az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök 

tisztántartására, fertőtlenítésére. 

 

Az ebédeltetés rendje a következőképpen alakul: 

1: 11:50 – 12:30: 1. és 2. évfolyam 

2: 12:30 – 13:10: 3. és 4. évfolyam 

3: 13:30 – 14:00: 5. és 6. évfolyam 

4: 14:20 – 14:45: 7. és 8. évfolyam 

 

Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! Kerüljük a 

csoportosulást! 

A tanulók étkezéskor ne fogdossák össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit megfogtak, azt 

ki is kell venniük! 

Étkezéskor ne fogdossák össze a kirakott kenyeret! Amit megfogtak, azt ki is kell venniük! 

Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk mindenkit, hogy hozzon magával zacskót 

vagy uzsonnás dobozt! 

2.5. Az iskolai büfé előtt kerüljük a csoportosulást, valamint a szájat és az orrot eltakaró maszk, kendő 

viselése kötelező. Az iskolai büfé előtt a kijelölt védőtávolságot biztosító vonalakon kell várakozni! 

 

 

 

3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása  
  

3.1. Az intézmény közösségi zárt tereiben mindenki (tanuló, szülő, iskolai dolgozó) számára kötelező a 

maszk viselése. Kivétel a testnevelés óra és az étkezések időtartama.  A pamut maszk jobban ajánlott, 
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mert ki lehet mosni és vasalni, többször lehet viselni. A maszkot négy óra elteltét követően célszerű 

cserélni. A tanulók által viselt maszkról a szülő gondoskodik. „Egy jól hordott maszk, amit időnként 

cserélünk, mert az is nagyon fontos, hogy ne maradjon túl sokáig rajtunk, semmilyen 

egészségkárosodással nem jár.” /dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető infektológus 

főorvosa/ 

 

3.2. Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő 

számára kötelező. A belépők esetében testhőmérséklet mérését végezzük.   

 

3.3. A szociális helységekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel kiegészített szappanos 

kézmosási lehetőséget.  

 

3.4. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk. A kézmosó helyeknél kifüggesztésre kerül a „Helyes 

kézmosás”- megjelenítő piktogram, tájékoztató tábla. 

 

3.5. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók számára részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást adunk. A tanulók figyelmét felhívjuk az ún. köhögési etikettre: 

papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása 

és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.  

 

3.6. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan 

ügyelünk az intézmény tisztaságára. A tantermekben, a folyosókon és a szociális helységekben napi 

többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk 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 

fertőtlenítve legyenek.  

 

3.7. 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 ablakait időjárás és környező 

forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.  

 

3.8. Mesterséges szellőztetés esetén gyakori, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés 

egyidejű alkalmazását biztosítjuk. 

 

3.9. A játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.  
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4. A pedagógusokra és NOKS-ra vonatkozó rendelkezések  
 

4.1. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

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

4.3. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején 

javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A tanári szobákban, irodahelyiségekben (az oda 

belépő személyeknek) szintén kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése! 

4.4. 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.  

4.5. Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket kérjük 

az erre a kijelölt helyre tenni! 

4.6. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és 

utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.  

4.7. Alsó tagozaton a következőképpen oldjuk meg: A fiúk az osztályteremben öltöznek, a lányok a fiú 

és lány öltözőket használják az év elején kiadott beosztás szerint (pl. névsorban elfoglalt helye). 

4.8. Felső tagozaton az öltözőkben öltöznek. 

4.9. Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges 

(amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),  időjárás és környező forgalom 

függvényében. 

4.10. Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. 

4.11. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). Az iskola vezetősége 2.-8-ig osztályon preferálja az 

online szeptemberi szülői értekezletet. 

4.12. Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! 

(kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata) 

4.13. Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne 

csoportosuljanak! 

4.14. Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!  
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5. A takarítókra, karbantartókra, udvari munkásra vonatkozó rendelkezések 
 

5.1. Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig. 

5.2. Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását! 

5.3. A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és 

felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,  

                        egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

 padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

 játékok, sporteszközök tisztítására;  

 radiátorok, csövek lemosására;  

 ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

 képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

 pókhálók eltávolítására; 

 rovar- és rágcsálóirtásra;  

 csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,  

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz 

kifolyjon. 

 

Intézményvezető, tagintézményvezető, intézményvezető-helyettes ellenőrzi a takarítás 

megvalósulását! 

 

5.4. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Erről külön 

órarendet fognak kapni, hogy mikor és hol történik osztályok, tanulócsoportok közötti váltás!   

 

5.5. A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők 

biztosítása szükséges. Textiltörölköző használata tilos! 

 

5.6. A teakonyhában minden szünet után szükséges a rendszeres mosogatás végzése! 

 

5.7. Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri 

fertőtlenítő takarítás (termekben, a  folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. 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 a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),  
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 mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)  

 padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

 

5.8. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse.  

 

5.9. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok 

viselése szükséges (maszk, kesztyű). 

 

5.10. Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. 

Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók. 

 

5.11. A takarításról a takarítók kötelesek óránként (az elvégzett feladatoknak, munkálatoknak 

megfelelően) ún. takarítási naplót vezetni. 

 

 

6. Iskola egészségügyi ellátás szabályai 
 

6.1. 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.  

6.2. 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.  

6.3. 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.  

 

6.4. 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.  

6.5. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely 
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egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és 

alapos szellőztetéssel.  

 

 

7. A tanulói hiányzások kezelése 
 

7.1. 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) vagy például 

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges 

hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a 

tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Igazolt hiányzásnak kell tekinteni 

annak a tanulónak a hiányzását is, akinek az orvos elrendelte a tíz napos gyógyulási, felépülési időt. Ebben 

az esetben a szülő általi nyilatkozatot is elfogadjuk. 

7.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási 

és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

7.3. A gyermek, 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 szükséges eljárni.  

 

 

8. Teendő beteg személy esetén  

 

8.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni (Izolációs Helyiség), egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi 

orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő 

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.  

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

használat után szemeteszsákokba kell összegyűjteni és a jogszabályban meghatározottak szerint kell 

elszállítani. Ezt követően az érintett helyiségeket alaposan le kell fertőtleníteni. 

8.3. 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.  

 

8.4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.  
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8.5. 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.  

 

 

9. Intézkedések fertőzés esetén  

 

9.1. 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.  

9.2. 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.  

9.3. 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.  

9.4. 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.  

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

gyermekétkeztetést.  

 

9.6. Amennyiben az intézményben koronavírus fertőzés kialakul abban az esetben a fennálló helyzetről 

az információs csatornákon keresztül (KRÉTA, Facebook csoportok, e-mail, üzenőfal) haladéktalanul 

értesítjük az iskola közösségét, úgy mint diákokat, pedagógusokat, szülőket, dolgozókat. Kialakult 

járvány esetében megszervezésre kerül a rendkívüli ügyelet. 

 

 

 

Kisvárda, 2020. szeptember 22. 

 

                                                                                                                    Pokol Miklós 

                                                                                      intézményvezető 
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1. számú melléklet: Takarítási Napló 

 

Takarítási napló 
Név: 

Terület:                                                                                             Dátum:  

időpont 

 

helyiség felület alkalmazott eljárás 

 közösségi tér, 

folyosók 

hideg burkolat  fertőtlenítés  

tisztítás  

seprés  

mosás  

ajtó  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

ablak  tisztítás  

mosás  

kilincsek  fertőtlenítés  

tisztítás  

korlátok  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

bútorok  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

szaniterek  fertőtlenítés  

tisztítás  

mosás  
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 tantermek hideg burkolat  fertőtlenítés  

tisztítás  

seprés  

mosás  

ajtó  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

ablak  tisztítás  

mosás  

függöny  mosás  

kilincsek  fertőtlenítés  

tisztítás  

meleg burkolat  fertőtlenítés  

tisztítás  

seprés  

mosás  

bútorok  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

szaniterek  fertőtlenítés  

tisztítás  

mosás  

 mosdók hideg burkolat  fertőtlenítés  

tisztítás  

seprés  
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mosás  

ajtó  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

ablak  tisztítás  

mosás  

kilincsek  fertőtlenítés  

tisztítás  

bútorok  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

szaniterek  fertőtlenítés  

tisztítás  

mosás  

 ebédlő hideg burkolat  fertőtlenítés  

tisztítás  

seprés  

mosás  

ajtó  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

ablak  tisztítás  

mosás  
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függöny  mosás  

kilincsek  fertőtlenítés  

tisztítás  

bútorok  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

szaniterek  fertőtlenítés  

tisztítás  

mosás  

 tornaterem és 

öltözők 

hideg burkolat  fertőtlenítés  

tisztítás  

seprés  

mosás  

ajtó  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

ablak  tisztítás  

mosás  

kilincsek  fertőtlenítés  

tisztítás  

korlátok  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

meleg burkolat  fertőtlenítés  
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tisztítás  

seprés  

mosás  

bútorok  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

szaniterek  fertőtlenítés  

tisztítás  

mosás  

 irodák hideg burkolat  fertőtlenítés  

tisztítás  

seprés  

mosás  

ajtó  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

ablak  tisztítás  

mosás  

függöny  mosás  

kilincsek  fertőtlenítés  

tisztítás  

meleg burkolat  fertőtlenítés  

tisztítás  

seprés  

mosás  
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bútorok  fertőtlenítés  

tisztítás  

portalanítás  

mosás  

szaniterek  fertőtlenítés  

tisztítás  

mosás  

 

Alkalmazott tisztító és fertőtlenítő szerek: 

 

sorszám név 

 

kiszerelés 

1. Domestos 750 ml 

2. Ultrapor 500 ml 

3. Cif súroló 500 ml 

4. Hypo tabletta  

5. Vízkőoldó 1 l 

6. Ablaktisztító  

7. Hypokloritos tisztító gél 750 ml 

8. Blue Stone pissoir tabletta 400 gr 

9. Légfrissítő  

10. Illatosító wc tisztítórúd 2 x 45 gr 

11. Bradoderm 500 ml, 1000 ml 

12. Bradosept 1000 ml 

13. Bradolin 500 ml 

14. Ultra Sol 500 ml 

15. Dettol 500 ml 

16. Brill Masters 1000 ml 

 

Az elvégzett munkát óránként kell vezetni. 
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