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1. számú melléklet   
Intézkedési terv  

Jelen intézkedési terv módosításáig vagy visszavonásig marad érvényben  

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE  
  

1.1.Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk.  

1.2   Szeptember 1-ig elvégeztük a szokásos évi nagytakarítást és fertőtlenítést. A felmosáshoz, 

fertőtlenítéshez virucid hatóanyagú szereket alkalmaztunk. Az iskola vezetőség ellenőrizte és 

rendben találta a munkálatokat.  

1.3. Az iskola honlapján állandóan frissülő információkkal tájékoztatjuk a szülőket. Az 

észrevételekre, kérésekre reagálunk.  

  

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA  

  

2.1. A intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 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.  

2.2. A szünetekben megszerveztük a szabad levegőn és a folyosón való mozgás, pihenés 

rendjét. A szünetek rendje a szabad levegőn és a folyosón való mozgás tekintetében az 

következőképpen alakul:  

Oldaltörés  

  

CSENGETÉSI REND  

1. óra:07:00 - 07:45  

1. óra 08:00 - 08:45  

1. óra utáni szünet: alsó tagozatnak reggeli szünet  

1. óra utáni szünet: felső tagozatnak udvari szünet  

2. óra 09:00 - 09:45  

2. óra utáni szünet: alsó tagozatnak udvari szünet  

2. óra utáni szünet: felső tagozatnak reggeli szünet  

3. óra 10:00 - 10:45  

4. óra 11:00 - 11:45  

5. óra 12:00 - 12:45  

6. óra13:00 - 13:45  

7. óra 14:00 - 14:45 - napközi: 14:00-15:00  

8. óra 15:00 - 15:45 - napközi: 15:00-16.00  

Összevont ügyelet: 16.00-17.00 óra között  
  

2.3. A tantermi oktatás során kerüljük az osztályok keveredését. Azokat a tanórákat, amikor az 

osztályok bontott illetve más tanulócsoporttal összevont csoportban tanulnak, lehetőség szerint 

igyekszünk az eredeti, osztályközösség keretein belül megszervezni.   



A matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, hittan órák csoportbontásban kerülnek 

megszervezésre. A csoportok váltásával érintett tantermekben óránként felületfertőtlenítést 

végzünk.  

2.4. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása javasolt. Az 

osztálykirándulások megszervezésével kapcsolatosan korábban rögzített számos előírás (egy 

napos vagy többször egy napos formában, ottalvás, szálláshely igénybevétele nélkül 

szervezhetők meg).  

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

betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információkat e-mailben juttatjuk el a 

szülőkhöz. Előnyt élveznek az online kapcsolattartási formák a Temsben.  

Oldaltörés  

  

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA A JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL  

  

3.1. Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk.  

3.2. A szociális helyiségekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel kiegészített 

szappanos kézmosási lehetőséget.  

3.3. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.  

3.4. 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.  

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

fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára.  

3.6. A tantermekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben 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.  

A mosdókban minden szünet után (tehát minden tanóra alatt) fertőtlenítő takarítást végzünk.  

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. Az iskolában használt taneszközöket, a játszótéri eszközök felületét, a sporteszközöket 

rendszeresen fertőtlenítjük.  

3.9. 2021. novembertől visszavonásig a közösségi terekben (folyosó, WC, zsibongó) 

a maszk minden évfolyam, valamint a pedagógus számára is kötelező. Az 

alsó tagozatos osztályoknál a testnevelés, néptánc órákat kivéve a tanítási órán 

kötelező maszkot hordani. A felső tagozatos osztályok esetében 2022.január 17-

től visszavonásig a tanítási órán is kötelezővé tesszük a maszk használatát.  

3.10. 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozata szerint a köznevelési intézménybe történő 

belépés december 1-jétől a következőképpen módosul: az intézményi alkalmazottak és 

tanulók kivételével mindenkinek be kell mutatnia a védettségi igazolványát, ha az 

intézménybe kíván belépni. A tanulókat kísérő egy fő nagykorú személy a “ceruzás 

kapuig” kísérheti gyermekét korlátozás nélkül. Kérjük a kedves szülőket, hogy a 



továbbiakban kerüljék a személyes kapcsolattartást, részesítsék előnyben a telefonos 

vagy emailes levelezést iskolánk dolgozóival.  

  
  

1. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
  

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

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

kézmosására és kézfertőtlenítésére.  

4.3. 2022.január 17-től a tízórait és az uzsonnát az alsó és felső tagozatos osztályok a saját 

tantermeikben fogyasztják el.  

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

tisztántartására, fertőtlenítésére.  

4.5. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák 

cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalása.   

  

  

1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN, AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÁS SZABÁLYAI  
  

5.1. Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit 

észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az 

érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt, 

akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek házi 

gyermekorvosát. (Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.)  

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

5.3. 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.  

  

5.4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, valamint a közösségbe mehet megjegyzést szerepeltetni kell az 

igazoláson.  

5.5. 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.  

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

ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. A szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat 

maradéktalanul el kell végezni. A védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, 

védőoltások, védőnői fogadóóra feladatok elvégzése a járványügyi 

óvintézkedések figyelembevételével történik.  

  

1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  
  

6.1. 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 immunszuprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.  

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

a részére előírt karantén időszakára.  

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

6.4. 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. 51. 

§ (2) bekezdés c pontja értelmében az intézményvezető alapos indok esetén tekinti a tanulói 

távolmaradást igazoltnak. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, 

ugyanakkor gondolhatják, ahogy az alapvető jogok biztosa is megállapította (AJB-2289/2021) 

– a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott 

időtartamra történő szülői igazolásra nem tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden 

ilyen szülői/gondviselői kérelmet az intézményvezető a kérelmező körülményei és a járvány 

alakulásának függvényében aktuálisan mérlegeli és időszakonként felülvizsgálja.   

  

A döntés során elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy  

 az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló 

megfertőződésének reális veszélye;   
 a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda- és hazajutása során mennyire 

biztosított a fertőzés megelőzése;  
 az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy háztartásban 

lévő személyekre;  
 a tanulóra és a családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása, vagy az iskolába 

járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben;  
 a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való 

távolmaradás alatt.   
  

6.5.  Az 5. életév betöltését követően elérhető a koronavírus elleni 

védőoltás, ezért  2022.január 15-től az alsó és felső tagozaton az alábbi eljárásrend érvényesül:  

Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik 

azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba/csoportba tartozó tanulók közül azok, akik 

oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott tanulók 5 napig karanténba 

kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz 

szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről 

részükre.  

Amennyiben egy köznevelési intézményben (az óvoda kivételével) egy tanuló 

esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 

nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már 

legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, 

a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az 

elkülönítés feloldható, és a tanuló visszatérhet az intézménybe.    
 


