
Az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola Intézkedési terve a 2021/2022.tanévben a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről  módosításokkal 

egybeszerkesztve 5. változat 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára Intézkedési 

tervet adott ki a 2020/2021.tanévre a köznevelési intézmények részére. 

Az Intézkedési terv szerint Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember elsején a 

hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. 

A környező országok besorolása azonban láthatóan változik, a járvány terjedése nehezen 

kiszámítható, ezért készülünk fel a védekezésre és megelőzésre, továbbá kidolgoztunk egy 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendet. 

Az iskolában tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok, alkalmazottak több száz 

társukkal vannak kapcsolatban, ezért az esetünkben is fontos a koronavírus elleni védekezés 

minél hatékonyabb megszervezése. 

A feladatok eredményes végrehajtása céljából a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az 

Operatív Törzzzsel együttműködve, az alábbi intézkedési tervben foglaltuk össze a 

legfontosabb intézkedéseket. 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a 

módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerül sor. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról, a tevékenységet végző személyek 

kijelöléséről az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata az eszközök 

biztosítása és a megvalósítás ellenőrzése. 

 

1.Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre 

 

1.1 Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk, az 

intézményvezető  ellenőrizte a végrehajtást. 

1.2. Követjük az Oktatási Hivatal honlapján az aktuális szakágazati információk mellett a 

járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket 

érintő kiemelt híreket, tájékoztatókat, feladatokat is megtaláljuk. 

1.3. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ ajánlását. 

1.4. A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító-és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a szükséges 

mennyiséget rendelkezésre bocsátja. 

 

2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások 

 

2.1. Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az 

oktatásban-nevelésben és az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vehet részt. Ezért kérjük a kedves szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket 

észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról, értesítsék az iskolát, ha a gyermeknél koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés megállapítása megtörtént. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, 



aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy 

kórházi zárójelentéssel  jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi 

hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

2.2. Az a tanuló, tanár, dolgozó, aki külföldön tartózkodott és sárga, illetve piros besorolású 

országból érkezik, a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, ezért 

intézményünket nem látogathatja a kötelező karantén idejéig vagy két negatív COVID-19 

vírusteszt bemutatásáig. A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett, erre kijelölt 

laboratóriumban lehet elvégeztetni. 

2.3. Lehetőség szerint kerülni kell a csoportosulásokat a tanév folyamán mind az intézmény 

területén, mind az intézmény épülete előtt. Ezért a reggeli érkezéskor az „A” kaput és a „B” 

kaput is kinyitjuk, így az épületbe két bejáraton is bejuthatnak a gyerekek. Javasoljuk, hogy 

az „A” kapun az alsós diákok,  „B” kapun a felsős diákok közlekedjenek. 

2.4. A szülőket kérjük, hogy az épületbe ne lépjenek be, gyerekeiket a bejáratig kísérjék. A 

szülő, kísérő csak az intézményvezető előzetes engedélyével léphet be az iskolába, illetve 

kifejezetten a szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Ha mindenképpen 

be kell lépniük az épületbe a szülőknek, (ügyintézés, elektronikusan nem intézhető ügy miatt), 

kérjük, hogy viseljenek maszkot, a portánál elhelyezett fertőtlenítőt használják. 

Az intézménybe belépő külső partnerekre is vonatkozik a kézfertőtlenítés, a maszkhasználat, 

az épületben idegeneknek, külső partnereknek belépni és ott tartózkodni kizárólag orrot és 

szájat egyaránt eltakaró maszkban lehet. 

2.5.Kérjük, hogy az alsós diákok lehetőleg 7.30-ra a felsős diákok 7.45-re érkezzenek, s az 

osztálytermükbe menjenek. A pedagógusok ekkor már várják a gyerekeket és közöttük 

maradnak. 

2.6. Azok a szülők, akik nem délután 16.00 órakor viszik haza a gyermeküket, a portán 

jelezhetik, hogy gyermekükért jöttek, majd legyenek szívesek az intézményt elhagyni és az 

iskola előtt a biztonságos távolságtartás mellett megvárni gyermeküket.  

2.7. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. A 

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

2.8.. Az intézményen belül a közösségi tereken, a nagyobb létszámú eseményeken a diákoknak 

és a felnőtteknek is használniuk kell az orrot és a szájat eltakaró maszkot.  

2.9. A gyerekek a szünetekben sem csoportosulhatnak, tartani kell a 1,5-2 m távolságot. 

2.10. A tantermi oktatás során az osztályok keveredését- amennyiben ez lehetséges-, 

elkerüljük. Minimalizáljuk a teremcseréket. A nyelvi bontások, az informatika-technika és 

egy-egy tantárgy kivételével minden osztály a saját termében tartózkodik, a tanítási nap során 

ugyanazt a termet használják. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a 

tantermekben felületfertőtlenítést végzünk. 

2.11. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért a testnevelésórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy 

elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A biztonságos öltözés érdekében 

egyszerre csak egy osztály tartózkodhat az öltözőben, a testnevelők által elkészített beosztás 

és felügyelet szerint. Jelenleg a gyerekek mozgásának biztosítása mellett az egészség 

megőrzése a legfontosabb. 

2.12. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során 



mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető 

el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. 

2.13. A gyermekorvosok nagy kockázatnak tartják a közös éneklést, ezért az énekórákon a  

zenehallgatást részesítjük előnyben, az énakkari foglalkozások elmaradnak. 

2.14. Normál csengetési renddel dolgozunk úgy, hogy a tanórák elején, végén (beosztás 

szerint) hagyunk időt a mosdóhasználatra, sétára – megelőzve az osztályok keveredését. 

2.15. Az udvari szünetre beosztás szerint megyünk– megakadályozva a csoportosulást, az 

osztályok keveredését. 

2.16. A tanév során a szükséges információkat elsősorban a Köznevelési Regisztrációs és 

Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA), másodsorban e-mailben juttatjuk el a szülőkhöz. 

2.17. Kérjük, hogy az első szülői értekezletig minden család ellenőrizze (elsősök kivételével), 

hogy tudják- e a gondviselői kódjaikkal, a gyerekek a tanulói kódjukkal a KRÉTÁ-t használni. 

Az elsős szülők és tanulók a szülői értekezleten kapják meg a belépési kódokat. 

2.18. A kerületi versenyeket idén nem szervezi meg a tankerület, iskolai versenyeket 

szervezünk. 

2.19. Az esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó 

(pl.:tanévnyitó ünnepség, kulturális program, sportesemény, stb.) rendezvény megszervezése 

során tekintettel kell lennünk az alábbiakra: 

 az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása 

 az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása /távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés/ 

 zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése 

 a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása 

2.20. A belföldi erdei iskolák, tanulmányi kirándulások megvalósítása lehetséges a hatályos 

előírások alapján,  a  külföldi utazásokat, kirándulásokat nem tervezzük,  elhalasztjuk. 

2.21. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg. Amennyiben ez a járványügyi helyzet miatt nem valósítható 

meg, akkor online tartják meg az értekezletet az osztályfőnökök, de az információkat 

előzetesen a KRÉTA rendszerben, illetve e-mailben is eljuttatjuk a szülőknek. 

 

2.22. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020.(IX.18.) 

Kormányrendelet értelmében a köznevelési intézmény területére az itt foglalkoztatott 

személyen, az intézményben szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 

a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken, valamint a 

tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót 

kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-

mérési pontig. 

 



2.23. Az őszi úszásoktatást felfüggesztjük, későbbi időpontra ütemezzük át. 

 

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

énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

    KIALAKÍTÁSA 

 

3.1. A bejáratnál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a 

figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan 

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

szappanos kézmosás). 

3.2.A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020.(IX.18.) 

Kormányrendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a 

foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében 

foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor jöhet be az intézménybe, ha az érkezéskor 

mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott értéket 

(37,8 C fok). Kiskorú tanuló esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy 

meghaladja ezt a mértéket, a többi gyerektől elkülönítve helyezzük el, és tájékoztatjuk a szülőt.  

3.3. A mérési pontokat az épület előtérben alakítjuk ki, az A lépcsőház és a B lépcsőház 

esetében is. A testhőmérséklet-mérést  pedagógusok, hiányzásuk esetén a nevelő-oktató 

munkát segítő dolgozók végzik. 

3.4. A mosdókban, ebédlő előtt biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre 

papírtörlők használatát javasoljuk, a textiltörülköző használata kerülendő. 

3.5. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel  biztosítjuk a személyes tisztaságot. 

3.6. A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást kapnak az első napon. A szülőket is kérjük, hogy a 

gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata 

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

kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. A gyerekeknél mindig legyen papír zsebkendő. 

3.7. 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 helyiségekben) elvégzésére. Kiemelt figyelmet 

fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületeket (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 padlót és a 

mosható falfelületeket vírusölő hatású szerrel fertőtlenítsük.  

3.8. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét 

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

védőeszközt biztosítjuk. 



3.9. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet  

fordítunk a folyamatos, rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A 

helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva 

tartjuk. 

3.10. Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtlenítjük. 

3.11. Javasoljuk a kedves szülőknek, hogy a gyerek intézménybe történő eszközeinek 

behozatalát is minimalizálják, csak a tanuláshoz szükséges eszközöket hozzák be. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

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

A felületek tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. 

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

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

4.3. Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, 

sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen, ebédeltetési ütemtervet készítünk 

 Az alsó tagozatos gyerekek osztályonként 5-10 perces csúszással, egymástól 

elkülönülve ebédelnek. Az ebédelési idő: 11.45- 13.45 óra 

 A felső tagozatos diákok egyenként érkeznek, a 1,5 m-es távolságot betartva ülnek le 

a számukra kijelölt helyre. Az ebédelési idő. 12.45-14.20 óra 

 Lehetőség szerint a tízórait és az uzsonnát a tanteremben fogyasztják el a gyerekek. 

 Javasoljuk az egyszer használatos tárolókban való kiszállítást és tálalást 

 

4.5. Büfé használata 

A büfében kötelező az 1,5 m távolság betartása és a maszk viselése. A távolság betartására 

távolságtartást jelzőket festünk fel. A Büfé üzemeltetését fokozottan ellenőrizzük.  

Évfolyamonkénti beosztás szerint vásárolhatnak a tanulók. (Alsó tagozatos diákok nem 

látogathatják az iskolai büfét.) Kérjük a szülőket, lehetőség szerint inkább otthonról 

csomagoljanak tízórait a gyerekeknek 

4.6. Fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő 

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

cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, 

tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták 

egyéni csomagolásával, az evőeszközök személyre szabottan történő kiosztása. A 

kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően 

indokolt. Asztalterítőt az asztalok tisztántartása, egyszerűbb fertőtlenítése érdekében nem 

használunk.  

4.7. Az étkeztetés üzemeltetőjének a felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát 



fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen. Az étkeztetést végző 

személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítani kell. 

 

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

5.1. Az iskolai szűrővizsgálatokat, 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, valamink a 

járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a  pedagógus, 

a védőnő, az iskolaorvos és a tanulók 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 vételével történik. Megfelelő szervezéssel (időbeli 

ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő  osztályokban tanulók közötti találkozások 

számát csökkenteni kell a vizsgálatok alkalmával. 

5.3. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a 

koronavírustól függetlenül is). A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői 

szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítjuk a szappanos kézmosás és a 

kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori 

szellőztetésről. 

5.4. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele 

szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az 

eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

 

6. 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 immunszupprimált állapota 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. 

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett (KRÉTA és levelezőrendszer) részt vehet az 

oktatásban. 



6.3. 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. 

6.4 A Házirendet módosítjuk: a szülő 15 napot igazolhat egy tanévben a gyermek  hiányzása 

esetén, a járványhelyzet idejében. 

6.5. Ha a gyermek karanténban van, amely hosszas távollétet jelent a tanulástól, lehetőséget 

biztosítunk, hogy otthonról bekapcsolódjon az órába. Szokványos hiányzás (megfázás, 

emésztési gondok – tehát nem COVID megbetegedés esetén) a szokásos rend szerint, a 

KRÉTA rendszerében követve a tananyagot és a házi feladatot tudják elvégezni a feladatokat 

a gyerekek.  

 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

7.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

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

az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.  

 Gyerek esetén: azonnali izoláció, szülő értesítése (szülő figyelmét felhívjuk arra, hogy 

feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt 

követően az orvos utasításainak alapján járjanak el), rendkívüli esemény jelentése, 

Tankerület tájékoztatása 

 Felnőtt esetén: az Operatív Törzs ajánlása alapján a szükséges protokoll követése, 

Mentő, háziorvos értesítése, rendkívüli eseményként kezelendő, Tankerület értesítése. 

 Szülői bejelentés esetén, rendkívüli eseményként kezelendő, Tankerület értesítése 

 

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

 

7.3. 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. 

7.4. Az esetleges megbetegedések miatt az NNK kontaktkutatása elősegítése érdekében 

nagyon szigorúan, napi szinten vezetjük a hiányzásokat a KRÉTA rendszerben. 

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

igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül. 

7.6. 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. 

 



 

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

 

8.1. Annak érdekében, hogy az iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, a 

nevelőtestület kidolgozza a saját protokollját és felkészül az átállásra. Ehhez az Oktatási 

Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást használjuk fel. 

8.2. Amennyiben az intézményben a COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi 

népegészségügyi hivatalt, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát, valamint a tankerületi központot kell 

haladéktalanul tájékoztatnunk. 

8.3. Az NNK –területi népegészségügyi hatóság által elvégzett járványügyi vizsgálat és 

kontaktkutatás eredménye alapján- az azonnali intézkedésről az EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkárságát tájékoztatja az érintett köznevelési intézmény alapadatai megadásával együtt, 

amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy 

egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 

8.4. Ha 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. 

8.5. 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 csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 

8.6. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 

ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást 

nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A 

tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási 

célból nem látogathatják. 

8.7. Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a 

tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg 

kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból 

nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. 

8.8. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 



 

9. KOMMUNIKÁCIÓ 

 

9.1. Kérjük a szülőket, pedagógusokat, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással 

kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni. 

  

9.2. Az intézmény honlapján, facebook oldalán, a KRÉTA rendszer felületén az intézmény is 

tájékoztatja önöket az aktuális változásokról. 

 

 

Budapest, 2021.11.08. 

 

Miskolczi Erzsébet 

intézményvezető 

http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/

