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A tanítási órákat, a foglalkozásokat és a tanórán kívüli rendezvényeket kizárólag egészséges,
tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Szükség esetén a tagintézmény-vezető dönthet a
belépők testhőjének a méréséről.
Belépés csak kézfertőtlenítés után lehet a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítők használatával.
A tanulók részére inkább a rendszeres és alapos szappanos kézmosást javasoljuk, ezért minden
tanuló rendelkezzen saját tisztasági csomaggal, amelyet heti rendszerességgel megújít.
Az ügyeletet ellátó pedagógus felügyelete mellett 7,15 órától a tanulók felvonulhatnak az
osztálytermekbe.
A nevelő-oktató munkában, illetve az intézmény működtetésében kizárólag egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
Törekedni kell a csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén,
mind az intézmény épülete előtt.
A szülők a gyermekeiket úgy indítsák el otthonról, hogy legyen náluk szájmaszk, mert a
folyosókon, közösségi tereken a szájmaszk használata kötelező.
A napközisek a napközis nevelő kíséretével 16 órakor távoznak, a szülők az iskola bejárata előtt
várják gyermeküket. Szülő az iskolába nem jöhet be.
Az osztálytermekben a maszk viselése nem kötelező, de nem is tiltott, a lázmérés pedig nem
előírás.
A tantermekben nem kötelező a tanulók között a 1,5 méteres szociális távolság, viszont a
gyakorlati foglalkozásokon (testnevelésóra, táncóra, edzések) ezt biztosítani kell.
Az egészségügyi problémákkal küzdő (pl. allergia) pedagógusok védelme érdekében ajánlott a
tanáriban a maszk viselése.
A pedagógusok személyes példamutatása a tanulókra vonatkozó szabályok betartásánál kiemelten
fontos!
A tanulóknál megfogalmazott szabályok a pedagógusokra is érvényesek!
Az intézmény valamennyi dolgozója, tanulója kiemelt figyelmet fordít az alapvető higiénés
szabályok betartására és betartatására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően
szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyi higiéniát.
A tantermekben, a mosdókban és az öltözőkben legyen szappan és kéztörlésre alkalmas
papírtörlő.
A szellőztetés kötelező, fokozott intenzitású legyen minden zárt térben, tanórák után ez a
mindenkori hetes feladata.
Az osztályfőnökök a személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekeknek, tanulóknak
részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adnak. A gyermekeknek tanítsák
meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor,
majd a használt zsebkendő szemetesbe dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
Mesterséges szellőztetés (klíma) esetén a NNK ajánlása, a járványügyi protokoll 1. számú
melléklete szerint kell eljárni.
Az informatika szaktanteremben kötelező minden tanórát követően a bútorzatot és a klaviatúrát
fertőteníteni. A terembe érkező csoportok belépés előtt kötelesek alaposan kezet mosni vagy
alkoholos kézfertőtlenítőt használni.
Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó
rendezvények megtervezésre kerülnek az intézmény éves munkatervében. Bizonyos zárt térben
zajló iskolai rendezvények idején a tagintézmény-vezető az aktuális járványügyi helyzetet és
rendelkezéseket figyelembe véve előírhatja a maszk kötelező és szabályszerű használatát a
résztvevők számára. Saját maszkról mindenkinek magának kell gondoskodnia, azok átadása tilos!
A tömeges rendezvényeket (nyílt nap, megemlékező műsorok) lehetőség szerint online
platformokon keresztül tartjuk meg digitálisan.



Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi
megvalósítása a szabályokat betartva lehetséges. Szervezés előtt az osztályfőnöknek a szülők
írásbeli beleegyezését kell kérnie.

ÓRAKÖZI SZÜNETEK







A közösségi tereken egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a
1,5 méteres védőtávolság.
Felső tagozatos diákjaink az óraközi szünetekben a folyosón való közlekedésnél viseljenek szájat
és orrot eltakaró maszkot.
Az óraközi szünetek idején a folyosókon és az aulában a kifüggesztett szabályok szerinti
viselkedés kötelező mindenki számára!A közösségi tereken lehetőség szerint viseljünk szájat és
orrot eltakaró maszkot. A védőtávolság betartása/betartatása miatt legyenek kijelölt, elkülönített
területek kisebb csoportok számára.
A csoportok/osztályok keveredését, a fertőzés terjedését eltérő időpontokban megszólaló
dallamcsengővel segítjük. A tanórák közötti szüneteket jelző csengő eltérő időpontokban szólalna
meg mindig az adott évfolyamok részére.
A csoportosulás elkerülésére séta és szabadidő megengedett az erdőben, külső játszótereken. Az
iskola területére alapos kézfertőtlenítés után léphetnek be az érintett osztályok.

RENDELKEZÉSEK A TESTNEVELÉS ÓRÁKKAL KAPCSOLATOSAN





A testnevelésórákat, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, lehetőség szerint az
intézmény udvarán tartsák meg a pedagógusok. A szoros testi kontaktust igénylő gyakorlatokat,
feladatokat mellőzni kell. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó
edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
A megfelelő védőtávolság betartása, betartatása kiemelten fontos a mosdókban, illetve a
tornatermi öltözőkben.
A tornatermi öltözőkben a tanulói csoportok keveredését kerülendő, egymást váltva történik az
öltözködés. Először az órát befejező osztály öltözik.

KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL






A szülői értekezleteket, fogadóórákat csak a járványügyi előírások betartása mellett az ebédlőben
tarthatjuk meg osztályonként. Gyermekenként kizárólag egy szülő jelenjen meg, részükre arcot,
orrot eltakaró maszk viselése kötelező!
Az osztályfőnökök az információkat e-mailben, a KRÉTA-rendszerben, illetve zárt online
osztálycsoportjaikon keresztül is eljuttathatják a szülőkhöz.
A szülőkkel való kapcsolattartás formája az e-napló, ezért minden szülő napi szinten ellenőrizze,
hogy kapott-e valamilyen üzenetet.
Külsős személyek kizárólag szükség esetén, előre egyeztetett időpontban jöhetnek be az
intézménybe. A belépéskor kézfertőtlenítés, a benttartózkodás, ügyintézés ideje alatt maszk
viselése kötelező.
Az eseti fogadó órára a szülő az E-naplón keresztül egyeztessen időpontot at adott pedagógushoz.
Amennyiben a pedagógus tudja fogadni a szülőt, annak nevét leadja a portán, akit az adott napon
ügyeletes tanuló a nevelőhöz kísér.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK







Az étkezés helyszínéül szolgáló ebédlő fokozottabban kell fertőtleníteni.
Az iskolai büfénél kerülni kell a torlódást, a biztonságos távolságot tartani kell!
Az ebédlő és a büfé előtt ragasztott jelölések segítik a szociális távolság betartását/betartatását. Az
alsó tagozatosok közül kizárólag a vásárolni szándékozó tanuló menjen le óraközi szünetekben.
Az ebédeltetés külön beosztás szerint történik.
A tízórait és az uzsonnát osztályonként, külön dobozban kapják meg a tanulók, és az
osztályteremben fogyaszthatják el. Az ehhez szükséges tisztasági és egyéb eszközről a szülő
gondoskodik (műanyag evőeszköz, pohár).
Az ebédeltető pedagógus étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordít a gyermekek alapos
szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére!

TEENDŐK BETEGSÉG ESETÉN
 A tanuló állapotára vonatkozó információkat érzékeny adatként kezeljük.
 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)
miatt és erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt
hiányzásnak kell tekinteni.
 Amennyiben a tanuló hatósági karanténba kerül, úgy a karantén teljes időszakára történő hiányzása
igazolt hiányzásnak tekintendő.
 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 A szülő köteles az iskolavezetést írásban (e-mail, KRÉTA) értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 A dolgozók koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén haladéktalanul értesítik a vezetőséget,
lehetőség szerint a tagintézmény-vezetőt.
 A szülő a gyermeke hiányzása esetén az elektronikus naplón keresztül jelez az osztályfőnöknek, és
közli a hiányzás okát. Betegség után a tanuló csak akkor jöhet iskolába, ha a közösségbe járását
orvos engedélyezte. Az erről szóló igazolást a szülő az elektronikus naplón keresztül fénykép
formájában eljuttatja az osztályfőnöknek az iskolába lépés előtti napon.
 Szülői igazolásokra egyéb estekben a Házirendben foglaltak érvényesek.
 A szülőnek meg kell adni az osztályfőnököknek azt a telefonszámukat, amin bármikor elérhetőek,
ha a szülőt értesíteni kell gyermeke esetleges rosszulléte esetén. Ha egy tanuló rosszul van, a
társaitól elkülönítve várja, amíg a szülő odaér az iskolába.
 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 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 utasításai
szerint járjanak el.
 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A gyermek
az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez -kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, a
pedagógus csak ezt fogadhatja el!
 Amennyiben bárkinél felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy a 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.
 Amennyiben esetleges fertőzés miatt digitális oktatásra szükséges átállni, a pedagógusnak az iskola
által, erre az esetre kidolgozott protokoll alapján kell eljárnia.
 A szülő a Pedagógiai program módosításának megfelelően egy tanítási évben 10 napot igazolhat
(félévenként 5-5).

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉS ESETÉN
Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörben eljáró járási 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 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.
A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem
látogathatják.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az intézmény technikai dolgozói részt vesznek a köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő
fertőtlenítő takarítás elvégzésében. Az intézmények vezetői vagy az általuk megbízott személy ellenőrzik a
takarítások végrehajtását.
A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és
fertőtlenítő szereket biztosítása a fenntartó feladata.
A fertőtlenítésről, a fertőtlenítő anyagok napi kihelyezéséről az intézménynek a tagintézmény-vezető vagy
az általa megbízott helyettes utasításait követve kell gondoskodni.
Az iskola valamennyi dolgozója ismerje meg a tanulókra, szülőkre és pedagógusokra vonatkozó
protokollokat, s azokat tartsa be.
Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi
helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az iskola
honlapján és a Krétán keresztül tájékoztatjuk a szülőket és tanulókat.
Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak! Az oktatással kapcsolatos
híreket a http://www.kormany.hu és a http://www.oktatas.hu felületein kell követni, melyet alkalmazunk és
iskolánk honlapjára is felteszünk.
A fenti szabályok az iskola minden használójára egyaránt kötelező érvényűek, betartásuk közös
érdekünk.

1. számú melléklet
LÉGTECHNIKAI KÉSZÜLÉKEK HELYES HASZNÁLATA

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak
fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben jelenthetnek kockázatot,
ahol koncentráltan megmaradnak.
A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a
fertőzés kockázatát.
Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső
levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben tarthatják a
vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg
intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.
Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre tekintettel indokolt,
az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:








a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, (a
levegőáramot felfele irányítsák),
a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, lehetőleg
óránkénti intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést,
a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb járványhelyzetben
hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,
nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,
a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban a
megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés
forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezzék
műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),
megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 68°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy
egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors
kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák
a fertőződés kockázatát.
Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító
készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos
cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos
természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb
belterekben.

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:









használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet
kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),
nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón keresztül
szükséges biztosítani a friss levegőt.
a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét végezzék
gyakrabban (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a
használt szűrő is fertőzés forrása lehet,
az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy
ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú
ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél
rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy az
UV-fény zárt rendszerben működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás
elkerülése érdekében,
az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot
csökkenti,
ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt, mivel az ózon káros az egészségre, s
Magyarországon nem engedélyezett a használata.

