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 Az iskolába kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, pedagógus, dolgozó 

jöhet be. 

 A szülők, 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. 

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon 

maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel 

mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság 

által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 Az épületbe a szülők a járvány terjedésének megelőzése miatt nem léphetnek be. 

 Az iskolába való belépés:  

- 7.00 – 7.30-ig minden tanuló a főbejáraton érkezik, 

- 7.00 – 7.50 között az 5 – 8. osztályosok továbbra is a főbejáraton érkeznek, 

- 7.30 – 7.50 között az 1 – 4. osztályosok az oldalsó utcai bejáraton át érkeznek, 

- 7.50 -8.00 között mindenki a főbejáraton érkezik, 

- az iskolaépület elhagyása minden esetben a főbejáraton át történik. 

 Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek 

használata minden belépőnek kötelező. 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi 

orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

 Gyermek esetén megmérjük a hőmérsékletét, azonnal értesítjük a szülőt/gondviselőt. 

Tájékoztatjuk, feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt 

követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a háziorvos, 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. 

 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza. 

 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező. Ha a 

tanár kéri, hogy az óráján viseljék a gyerekek a maszkot, akkor természetesen fel kell 

venniük. 

 A közösségi terekben (folyosók, aula, mosdók, büfé) az 5 – 8. osztályosok számára a 

maszk viselése kötelező. 



 Az 1 – 4. évfolyamos tanulók a tanító felügyelete alatt a szünetekben a tanteremben, 

jó idő esetén az udvaron tartózkodnak. 

 A testnevelés órákat az időjárás függvényében a szabadban (udvaron) tartjuk. 

 Az öltözőkben egyszerre csak egy osztály tartózkodik. 

 A közvetlen találkozások számának csökkentése érdekében az ebédlőhöz vezető 

folyosókon egyirányú közlekedést vezetünk be. 

 A szülői értekezleteket, fogadóórákat digitális formában bonyolítjuk le. 

 A szülő, a kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes 

engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való 

részvétel céljából. 

 A szülő az iskolába személyesen kizárólag csak előre megbeszélt időpontban, az 

aktuális járványügyi előírások betartása mellett jöhet be. A kapcsolattartásra a 

honlapon feltüntetett e-mail cím, az e-Kréta ügyintézési felület és üzenetek funkció 

használható. 

 Tanulóinkat rendszeresen tájékoztatjuk a személyes higiéne alapvető szabályaira: 

papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő 

szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

 A termekben csoportváltáskor, a folyosón és a mosdókban naponta többször 

fertőtlenítő takarítást végzünk. Kiemelten a padok, asztalok, székek, ajtó kilincsek, 

mosdók csaptelepei, WC-lehúzók, korlátok, villany és egyéb kapcsolók, informatikai 

eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad) fertőtlenítésére kerül sor. 

 A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint 

az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük. 

 Az időjárástól függően tanórák alatt az ablakokat nyitva kell tartani és a szünetekben 

intenzíven szellőztetni kell. 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos kézmosására. 

 Sorban állás esetén a védőtávolságot betartatjuk. 

 Az iskolába érkező gyümölcsöket, zöldségeket alapos folyóvizes lemosás után 

fogyasztják el a tanulók. 

 A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 

417/2020. (VIII.30) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány 

által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási 

intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30.§ (5) 

bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. 

Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy 

település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli 

szünetet. 

 



Iskolánk eljárásrendjét az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 

2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről” határozza meg. 

A dokumentum a járványügyi protokoll módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 

Módosítására a Nemzeti Népegészségügyi Központ, illetve az Operatív Törzs javaslata 

alapján kerül sor, melyet a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu honlapon tesz közzé. 
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