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A  köznevelésben tanulógyermekek és a  munkájukat  végző pedagógusok közvetve  több  

millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a 

koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.  

 

Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre 

Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk, melynek 

végrehajtását az intézményvezető ellenőrizte. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során 

figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását. 

 

Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások 

1. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. 

2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

3. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben  gyermeküknél  tüneteket  észlelnek, a  NNK  

aktuális  eljárásrendje  alapján gondoskodjanak  orvosi  vizsgálatról. 

4. A  szülő  köteles  az  iskolát értesíteni,  ha  a  gyermeknél koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van. 

5. Szülő gyermekét az iskola kapujáig kísérheti, és oda jöhet érte. Szülő az iskola 

épületében a titkársággal előre egyeztetett időpontban és meghatározott indok alapján 

tartózkodhat a megfelelő intézkedések betartásával, maszkban, a főbejáratnál vagy a 

portán történt fertőtlenítés után. 

6. Távozás a Házirendben meghatározottak alapján lehetséges. Változás, hogy minden 

tanulót a gyógypedagógiai asszisztensek vagy napközis nevelők kísérnek le a portára. 

7. A vírusfertőzés megelőzése miatt csak az óvodás gyermekeket kísérheti fel egy 

hozzátartozó, illetve ugyanígy távozáskor is. 

8. Kérjük az üzenőben jelezzék az osztályfőnöknek, illetve a napközis nevelőnek, hogy 

melyik napon, hány órakor jön a gyermekéért, és ennek betartására kérem fokozottan 

figyeljenek. 

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

10. Intézményünkben nincs sok tanterem váltás, az életvitel, az informatika, az ének és a 

vizuális kultúra tantárgyakat tanulják külön termekben a tanulók. Ezen termekben az  

osztályok  váltása  között felületfertőtlenítést végzünk. 

11. Az órák hosszát 5-5 perccel lerövidítjük, ezzel növelve a szünetek hosszát, elegendő 

időt biztosítva a személyes higiéné elvégzésére, illetve a termek fertőtlenítésére. 

12. Az időjárás függvényében szabad téren tartunk testnevelés órákat. 

13. A tanulmányi  kirándulások  belföldi megvalósítása lehetséges, de alaposan 

átgondoljuk, mikor és hova utazzunk. 

14. A szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg.  

 

  



Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

1. Az intézményünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. 

2. A járványügyi készültségiidőszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm. rendeletértelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől 

kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése 

érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor 

mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az 

országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve 

gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja 

ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt 

vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell 

3. Az intézménybeérkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson 

kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a 

szappanos kézmosás). 

4. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, kéztörlésre 

papírtörlőt. 

5. A személyi  higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, 

korosztályuknak, sajátos nevelési igényüknek megfelelő tájékoztatást kapnak. 

6. 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 fertőtlenítésére kerüljenek. 

7. Kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre. 
 

Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

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

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

2. A tanulásban akadályozott tanulók felső tagozatának reggelijét/tízóraiját a reggeli 

ügyeletből második szünetre tesszük át, hogy a kollégák fokozottan tudják felügyelni 

a személyes higiéné betartását. 

3. Kiemelten figyelünk a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosására. 

 

Iskola egészségügyi ellátás szabálya 

1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb 

egészségügyi ellátásra vonatkozó  szabályokat  szükséges  betartani. 

2. 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. 

 

Tanulói hiányzások kezelése 

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. 



2. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba 

kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona 

elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma 

mellett részt vehet az oktatásban. 

3. Változás a Házirendben, hogy a szülő félévenként 5-5 napot igazolhat. 

 

Teendők beteg személy esetén 

1. 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. 

2. 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. 

3. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

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. 

Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek otthonában történő elkülönítése szükséges, ugyanis 

koronavírusra utalhatnak a panaszok: 

- láz 

- köhögés 

- nehézlégzés 

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya 

- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, 

izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés 

Mit ír elő az eljárásrend az otthon történő elkülönítésre: 

„A beteg gyermek legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete 

után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját a 

fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani.” Azaz minimum 10 napig otthon kell 

maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek egyike is érvényesül! 

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új 

koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok, 2020. 

június 12. 

 

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében 

1. Az Oktatási  Hivatal  honlapján  közzétett  módszertani ajánlás alapján minden osztály 

számára „karantén protokoll” kerül kidolgozásra. 

2. 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. 

3. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az  intézményben  más  munkarendet. 

4. Az  intézményben  a  tantermen  kívüli,  digitális  munkarend bevezetéséről az 

Operatív Törzs dönt. 

 

  



Kommunikáció 

1. A mi intézményünk csak a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületeiről kapja az 

információkat, melyekhez tartja magát, illetve a tankerületi utasításokat követi. 

2. Esetleges kérdésekkel a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen fogunk kérni 

tájékoztatást. 

3. A koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által 

kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020.10.05. 
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