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GYERMELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉRE 

 

Házirend 2. sz. melléklet 

 

Jelen eljárásrend a Gyermelyi Általános Iskola Házirendjének melléklete, a járványügyi készenlét idejére. 

Érvényes 2020. szeptember 7. napjától visszavonásig. A benne nem szabályozott kérdésekre az 

érvényben lévő Házirend pontjai és rendelkezései az irányadók. 

 

1. ALAPVETÉS 

Az alábbi intézkedési terv az EMMI által 2020. augusztus 17-én kiadott, és az iskoláknak 2020. augusztus 

19-én megküldött „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” c. kiadványa alapján készült. 

Intézményünkben gondoskodtunk a fertőtlenítő nagytakarításról, beszereztük az előírt tisztító és 

fertőtlenítő szereket, kialakítottuk a folyamatos készenlét alatti feladatok elvégzésének menetét. 

A Tatabányai Tankerületi Központ által kiadott eljárásrend ajánlásait, rendelkezéseit figyelembe véve 

fogalmaztuk meg szabályrendszerünket. 

Legfontosabb alapvetés: az intézménybe, az iskola területére kizárólag tünetmentes, egészséges és 

jogviszonnyal rendelkező tanuló vagy intézményi dolgozó léphet. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  

2.1 Az iskolát kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló és dolgozó látogathatja. Tünetek észlelése esetén 

a NNK aktuális eljárásrendje alapján szükséges orvosi vizsgálatról gondoskodni, illetve az előírásoknak 

megfelelő eljárásokat követni. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú 

vagy igazolt fertőzés van.  

2.2 Az intézménybe csak a főbejáraton keresztül, kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet ellenőrzése után, 

lázmentes állapotban lehet belépni. A csoportosulások iskolai területen történő elkerülése érdekében, 

kérjük, hogy a szülők csak a kapuig kísérjék a gyermekeiket. A gyermekükért érkező szülők délután az 

üvegajtó előtt kötelesek várakozni, amíg gyermeküket lekíséri az ügyeletes. Az elsős szülők szájmaszk 

viselése mellett szept. 11-ig felkísérhetik gyermekeiket az osztályterembe. 

2.3 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek adatait, ki- és belépésének időpontját, a látogatás 

időtartamát iskolánk a járványügyi előírások értelmében és a fenntartó által kiadott eljárásrend alapján 

köteles látogatási naplóban rögzíteni. 

A látogatás után lehetőség szerint, illetve ha a látogatás célja vagy módja okán indokolt, a külsős személy 

távozása után elvégezzük a részleges takarítást és fertőtlenítést. 

2.4 A tanítási órákon és az ebédelés idején kívül a szájat és orrot eltakaró maszk viselése a közösségi 

tereken, ahol és amennyiben a 1,5 m-es védőtávolság nem tartható be (folyosók, mosdók, aula), a felsősök 

és a felnőttek számára javasolt. Az óraközi szünetekben a diákok más osztály termében nem 

tartózkodhatnak. 

2.5 A tanórák közötti szüneteket a tanulók az udvaron, a számukra kijelölt zónákban töltik, esős idő 

esetén a tantermeikben maradnak.  
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2.6 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg. Az időjárási viszonyoknak 

megfelelő öltözék biztosítása a szülők feladata. A testnevelésórák során mellőzzük a szoros testi 

kontaktust igénylő feladatokat (néptánc órák alkalmával is). Amennyiben ez nem lehetséges, a tanulók 

állandó párokkal dolgozhatnak. A megfelelő védőtávolság betartása érdekében különös figyelmet 

fordítunk a tornaórák előtti és utáni öltözés alkalmával az öltözői csoportosulások elkerülésének 

biztosítására. A testnevelésórákhoz kapcsolódó öltözködés helyszínén a különböző tanulócsoportok 

érkezése között szellőztetést és fertőtlenítést végzünk. 

A 3. és 5. osztály számára szervezendő kötelező úszás oktatás későbbi intézkedés alapján kerül majd 

megszervezésre, a fenntartó kifejezett utasítása alapján. 

A Hang-Szín-Tér zeneiskola hangszeres órái és szolfézs foglalkozásai a járványügyi megelőző előírások 

és intézkedések maximális betartásával, az igazgatóval történt külön megbeszélés és az igazgató 

kifejezett engedélyével tarthatók meg. 

2.7 Az első félévben esedékes rendezvényeink megszervezését későbbre halasztjuk, csak akkor 

szervezzük meg, ha erre hivatalos engedélyt kapunk. 

2.8 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulások szervezésével megvárjuk a második félévet, 

illetve a járványügyi készenlét alakulását, és a NNK ajánlása alapján, körültekintően járunk el.  

2.9 Az információcserét e-mailben, vagy az intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzeneteken 

keresztül bonyolítjuk, és erre kérjük a szülőket is. A szülők személyes megjelenésével járó, 

elkerülhetetlen szülői értekezleteket, megbeszéléseket csak a járványügyi előírások betartásával 

szervezünk, de törekszünk minden ilyen jellegű egyeztetés online felületen történő megvalósítására.  

  

3. MEGELŐZŐ SZEMPONTÚ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  

3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe érkezéskor, 

ennek használata kötelező. Étkezések előtt és után mindenkinek kötelező alaposan kezet mosni és 

fertőtleníteni.  

3.2 A szociális helységekben szappanos kézmosási lehetőséget biztosítunk, vírusölő hatású 

kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítve.  Kéztörlésre papírtörlők állnak rendelkezésre. 

3.3 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket 

megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a 

személyes tisztaságot.  

3.4 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.  Megtanítjuk nekik az úgynevezett köhögési etikettet: papír 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és 

alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  

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

ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a 

szociális helységekben) elvégzésére.  A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk a kézzel 

gyakran érintett felületek (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 való fertőtlenítésére.   
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3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy szerveztük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítása megoldott, és azok viselése kötelező.  

3.7 Zárt térben (folyosók, szociális helyiségek) a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében 

kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre.  A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint folyamatosan nyitva tartjuk.  

3.8 A nevelő-oktató munka során az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök, 

padok, kerti csapok felületét rendszeresen fertőtlenítjük.  

   

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

4.1 Fokozottan ügyelünk az aula tisztaságára, rendszeres és az étkezések alkalmaihoz igazodó, gyakori 

fertőtlenítésére.  

4.2 Étkezés előtt és után biztosítjuk a lehetőséget a gyermekeknek az alapos szappanos kézmosásra és 

kézfertőtlenítésre.  

4.3 Az étkezéseket sávosan, szakaszos időintervallumokban szervezzük meg. Állandó (max. 4 fős) 

asztaltársaságokat alakítottunk ki, az asztalok számát megnöveltük, a szükséges távolságokat kimértük, 

a sorban álláshoz a védőtávolság betartásának lehetőségét biztosítottuk.  

4.4 Az étteremben az asztalokat minden asztaltársaság után fertőtlenítjük, az evőeszközöket fertőtlenítve 

és külön csomagolva és személyenként kiosztva biztosítjuk minden egyes tanulónak. 

4.5 A gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő 

mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása biztosított. 

4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szer biztosított, 

annak rendszeres használata ellenőrzött. Mindannyian védőkesztyűben és maszkban tartózkodhatnak az 

étteremben és működhetnek közre az étkeztetés minél hatékonyabb és biztonságosabb lebonyolítása 

érdekében.  

  

5. ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI  

 5.1 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.   

5.2 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.  

5.3 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 
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vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő 

osztályokban tanulók közötti találkozások számát minimalizáljuk.  

5.4 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.  

5.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, az NNK által 

kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat 

kell követnünk, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az 

eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.   

   

6. INTÉZKEDÉS FERTŐZÉS GYANÚJA ESETÉN 

6.1 A koronavírus-járvány közintézményekben történő terjedésének megakadályozása érdekében az 

intézményben a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordítunk az alkalmazottak, valamint a tanulók 

egészségi állapotra.  

6.2 A fertőzésre utaló gyakoribb tünetek jellemzően a láz, száraz köhögés, légszomj, fáradtság. Emellett 

a koronavírus egyik jellegzetes tünete az íz-és szaglásérzékelés zavara vagy elvesztése, amely sokszor 

az egyetlen tünet. A kevésbé gyakori tünetek közül egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, 

orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés. 

6.3 Amennyiben a tanulón a fertőzés tünetei tapasztalhatók, akkor gondoskodni kell a tanuló azonnali 

elkülönítéséről és ezzel egyidejűleg felügyeletéről. Az elkülönítés és a felügyelet ideje alatt a 

járványügyi előírásoknak megfelelő biztonsági intézkedések szükségesek. 

6.4 Az elkülönítést követően a pedagógus köteles mielőbb értesíteni a tanuló szülöjét/gondviselőjét, 

akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy telefonon feltétlenül keresse meg a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. Emellett a fertőzés gyanúját köteles az intézmény vezetőjének azonnal jelenteni, aki 

köteles a járványügyi protokollban meghatározottak szerint eleget tenni előírt jelentési 

kötelezettségének. 

6.5 Intézményünkben szükséges helyi intézkedési-járványügyi protokoll kialakítása az NNK 

járványügyi eljárásrendje, az EMMI és a Tatabányai Tankerületi Központ járványügyi intézkedési 

terveiben meghatározottak alapján. Minden, jelen intézkedési tervben a járványügyi megelőzéssel 

kapcsolatos, intézményi kötelezettségek és tennivalók nem szabályozott kérdésében a továbbiakban 

elkészítendő protokollban meghatározott intézkedések alapján szükséges eljárnunk. 

7. TEENDŐK TÜNETEK ÉSZLELÉSE ESETÉN  

 

A gyermek vagy alkalmazott a következő tünetek esetén nem mehet közösségbe: 

láz, köhögés, nehézlégzés, torokfájás, hányás, hasmenés, sárgaság, őrkiütés (kivéve ha krónikus, nem 

fertőző), egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és 

orrfolyás, hirtelen fellépő szaglás vesztés, ízérzékelés hiánya vagy zavara, tetü és/vagy rüh jelenléte 
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7.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különítenünk, egyúttal értesítenünk kell az iskolaorvost és a körzeti 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 utasításai alapján járjanak 

el.  

7.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 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. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  

 8.1 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 

immunrendszerének szerzett vagy veleszületett gyengesége, veszélyeztetettsége 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, melyről a járványügyi hatóság által kiadott feloldó határozat bemutatásával 

jöhet iskolába.  

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

és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.   

8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával és annak igazolásával kapcsolatos valamennyi egyéb szabály 

a hatályos iskolai Házirend szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. A szülők által 

igazolható napokat félévenként 6-6 napra emeljük. Minden betegség miatti otthonmaradás esetén 

szükséges a gyermekorvossal telefonon egyeztetni. Alapszabály továbbra is, hogy az iskolába csak 

tünetmentes tanuló jöhet be. 

9. FELKÉSZÜLÉS A DIGITÁLIS TANREND ESETLEGES BEVEZETÉSÉRE 

9.1 Amennyiben a járványügyi helyzet alakulása vagy az intézményen belüli terjedése azt szükségessé 

teszi, és az Operatív Törzs döntése alapján tanuló, osztály vagy iskola a tanévet a döntést követő naptól 

digitális munkarendben folytatja tovább. 

9.2 A felkészülés érdekében sor kerül újra a tantermen kívüli oktatás infrastrukturális hátterének, 

ellátottságának felmérésére, mind tanulói, mind pedagógusi oldalon. 

9.3 Osztályonkénti értesítés alapján a szülőknek és a tanulóknak a szükséges regisztrációkat el kell 

végezni az alkalmazni kívánt online plaformon (Google Classroom). A minél hatékonyabb alkalmazás 

érdekében a pedagógusokat és a tanulókat is támogatjuk ezen platformok használatában, felkészítjük őket 

az alkalmazásra. 

9.4 A digitális munkarend bevezetéséről kizárólag az Operatív Törzs dönthet. Amennyiben az 

intézményben felmerül a csoportos megbetegedés veszélye, akkor az Operatív Törzs Járványügyi 

Bevetési Egységének bevonásával döntenek a beavatkozásról. 

 

Gyermely, 2020. szeptember 4. 
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Balog Edina Zsuzsanna s.k. 

intézményvezető 


