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I) Bevezető 

A munkatervünkben röviden összefoglaltuk a helyzetelemzést és célokat. Jelen 

dokumentumunkban a EMMI nyár végén közzétett intézkedési tervét (protokollt) alkalmazzuk 

iskolánkra. Értjük az EMMI intézkedési tervét, igyekszünk azt a saját helyzetünkre 

vonatkoztatni: „INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” 

Át kell tanulmányozni a 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/tanevnyito_2020  honlapot. 

Hivatkozások:  

• „INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” 

Ennek az intézkedési tervnek a pontjaira utalnak a zárójelbe tett hivatkozások, pl.: 

(Int. 2.6) 

• ELJÁRÁSREND ÉS LISTA A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ 

TANULÓINAK, A SARS-COV-2 TESZT MINTAVÉTEL CÉLJÁBÓL FELKERESHETŐ 

INTÉZMÉNYEKRŐL 

Hivatkozás: (Elj.) 

• Intézkedési terv módosítás - Käsler Miklós, 2020.09.07.  Hivatkozás (Int. mód.) 

Ez a dokumentum alapvetőn az első félévre érvényes, a másodikra meghosszabbítható. 

II) Infrastruktúra - üzemeltetés 

1) Izolációs szoba 

Iskolánk izolációs szobának az énekterem melletti stúdiószobát jelöli ki.  

Izoláció esetén a szoba kamerából megfigyelt a titkárságról. 

Az izolációs szobában izoláció esetén csak a tünetet mutató személy tartózkodhat, 

orvoson és felügyelő személyzeten kívül más személy csak a titkárságon kapott 

engedéllyel léphet be oda – de mindenki csak megfelelő védőfelszerelésben. Mosdóként 

a mozgássérült helyiséget használhatja. 

Az izolációs szobát a tünetet mutató személy távozása után az előírásoknak megfelelőn 

fertőtlenítjük. 

2) Termek 

a) Tan- és szaktantermek 

• Lehetőség szerint a nyelvi, és néhány szakórát a legnagyobb szabad 

tanteremben tartják a tanárok. 

• A termekben a lehető leglazábban ültetjük a tanulókat. 

• A termekből az oda nem szükséges bútorokat eltávolítjuk. (Int. 2.3)  
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• A tantermekben nem szükséges a 1,5 méteres távolság tartása. (Int. 2.4) 

• A szaktantermeket kivéve a közösen használt termeket fertőtlenítjük – mely 

a gondnokság feladata. (Int. 2.6) 

• Az informatika termekben a klaviatúrákat használat előtt a diákok 

fertőtlenítik a szaktanár utasítása szerint. 

b) Tantermeken kívül: folyosók, közösségi terek stb. 

(i) Tantermeken (osztály és szaktanterem, csoportszoba, tornaterem) kívül 

kötelező a maszk használata az épület egész területén. 

(ii) Nem tanteremnek minősülnek a közösségi terek 

• Folyosók 

• Könyvtár 

• Margit sziget 

• Büfé előtti folyosó: fel van festve 

• Ebédlő – lásd később 

• Ezeken a területeken a kötelező maszkhasználaton túl mindenki 

köteles követni a távolságtartás szabályait is. 

(iii) Tanári (nagytanári, csöndes tanári, szaktanárik) 

• Szünetben kötelező a maszkhasználat. 

• Az egymással szembenéző munkahelyeket plexi-fallal választjuk el. 

3) Berendezések 

• Ebédlőben és büfénél sárga csíkkal meg van jelölve a szükséges távolság. 

• Az ebédlőből kivettünk székeket, így 74 hely maradt. 

• Légkondicionáló nem javasolt. 

4) Üzemeltetés 

• Tanórák alatt történik a kilincsek (minimum a mosdóban) fertőtlenítése; a csapok 

fertőtlenítése nem szükséges, mert automaták – szervezi a gondnokság. 

• Takarítás – a gazdasági iroda és a gondnokság szervezi. 

o Naponta a szükséges helyeken többször történik fertőtlenítés (Int. 3.5) 

(takarítók) 

o Bejáratnál az iskola biztosítja a fertőtlenítési lehetőséget (Int. 3.1) 

o Szociális helységeknél: szappanos lehetőség + kézfertőtlenítési lehetőség 

(Int. 3.2) Eldobható papírtörlő biztosítunk mindenhol – textilt nem. 

o Az egyéb ide vonatkozó feladatokat szintén  a gondnokság szervezi és 

felügyeli. 
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III) Logisztika 

1) Elektronikus kapcsolat 

A védekezés egyik legalapvetőbb módja, hogy mind a szülők, mind a diákok elektronikus 

úton (telefon, email) elérhetők legyenek 

• Ennek érdekében kérjük, hogy a szülők és diákok mindennap olvassák el 

emailjüket, a diákok különösképp az szmg.hu címűt; 

• illetve mindennap tájékozódjanak a honlapon, melynek egyébként is elég bőséges 

és informatív a tartalma. 

2) Belépés az iskolába 

a) Személyi korlátozások 

• Tanítási idő alatt (07.00-16.00) az iskola területére külön engedély nélkül 

csak a tanárok, alkalmazottak és diákok, illetve beszállítók léphetnek (együtt: 

„dolgozók és tanulók”). 

• A dolgozókon és tanulókon kívül belépni kívánó személyek a portán 

várakoznak, és a titkárság, illetve a portára személyesen elébük menő 

szaktanár, osztályfőnök kísérheti be őket – megfelelő védőfelszerelésben. 

b) A beléptető rendszer 

• A beléptető rendszer nagy értéke iskolánknak, egyrészt védelem, másrészt  

nagyon nagy segítséget nyújt a nyilvántartásban a tanároknak és így a 

szülőknek is. 

Mindazonáltal kritikus terület a beléptető rendszer: nagy tömeg gyűlhet 

össze be és kilépéskor. 

• Diákok 

o Reggel 8 óráig a beengedő rendszer villás forgó karjai ki vannak iktatva. 

o 8 óra után ujjlenyomattal lehet belépni. Kézfertőtlenítés a belépés 

után közvetlenül lehetséges. 

o A kiléptetés fő időszakaiban a beengedő rendszer villás forgó karjai ki 

vannak iktatva. 

• Tanárok, alkalmazottak. 

o A beléptető rendszer ujjlenyomatos használata a tanárok és 

alkalmazottak számára visszavonásig föl van függesztve. 

A tanároknak és alkalmazottaknak munkaügyi nyilvántartás érdekében 

visszavonásig kötelezőn proxit kell használniuk. 

o A hiányzók nyilvántartását minden tanárnak pontosan vezetnie kell az 

iNaplóban. 
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3) Folyosói felügyelet 

• A szintenkénti folyosói felügyeletet tartunk. 

• A felügyelő tanárok feladatát az iskola megfogalmazza, és arról tájékoztatja a 

pedagógusokat. 

4) Osztálytermek illetve tan- és egyéb eszközök közös használata 

A diákok mások osztálytermébe nem léphetnek be, kivéve akkor, ha ott van órájuk. 

A diákok a saját holmijukat (íróeszközök, vonalzó, számológép, szöveggyűjtemény, atlasz 

stb.) egymásnak nem adhatják oda. 

5) Nyelvi és szaktantermek használata 

a) Szaktantermek használata 

• A tanárok a lehető legkevesebb órát tartják szaktanteremben. 

• Lehetőség szerint – az oktatás szempontjait figyelemben tartva – igyekszünk 

a szakórákat az osztály saját termében tartani.  

• Amennyiben olyan csoportbontás van, ahol csak az osztály tagjai vannak 

jelen, úgy azon csoportokból az egyik lehetőség szerint az osztályteremben 

marad. 

b) Nyelvi és fakultációs órák helyzete 

Hivatalos álláspont: „A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – 

amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek 

kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. 

Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben 

felületfertőtlenítést kell végezni.” 

Nem szaktanterem, de nem is osztályterem iskolánkban, melyekről a fentiek 

alapján gondoskodunk: 

• Szent Imre 

• „Herzsi” 

• „Üveges terem” 

c) Az első hetekben kialakuló nyelvi és szaktantermi rend rögzítése 

A termek beosztását az első két hét tapasztalatai és dinamikája alapján az 

órarendben rögzítjük. 

6) Vegyes csoportok 

Vegyes csoportok esetén – amennyire megvalósítható – a különböző osztályból érkező 

tanulók egymástól távol ülnek. Ha ez nem megoldható, a maszkhasználat 

megkövetelhető. 
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7) Ebédlő - étkeztetés 

• A 4. és az 5. óra utáni szünetet 5 perccel meghosszabbítjuk: Tehát: 11.45-12.10 

majd 12.55-13.20 (Int. 4.3) 

• Ebédlőfelügyelők feladatát az iskola külön meghatározza. Ezen belül: 

o különösen ügyelünk a kézmosásra (Int. 3.2) (Int. 4.2), 

o illetve figyelmeztetünk a távolságtartásra, 

o figyelünk a mikrohullámú sütő előtti sorbaállásra is. 

• Konyhások a gazdasági iroda irányítása alatt dolgoznak. Feladataik kiemelten: 

o Különösen figyelnek a pajzs és gumikesztyű használatára. 

o Az evőeszközöket úgy helyezek el, hogy ne kelljen több evőeszközt, tányért 

stb. megérinteni (Int. 4.4) 

o A konyhások az egyéb feladataikat megkapták az EMMI ajánlása alapján. 

• Távolságtartáshoz megtörtént a felfestés. 

• Az ebédlői székek számát a már leírtak szerint csökkentettük. 

8) Diákmisék 

• Hétköznap reggeli: a diákok távol ülnek egymástól. 

• Vasárnap: szülő maximum egy jöhet a diákkal, testvér, rokon nem – agapé nincs. 

• A szentmisékre is vonatkozik az érintkezési protokoll. 

9) Évfolyamokon átívelő programok 

• „A délutáni nem tanórai sportfoglalkozásokat, (valamint az énekkari próbákat 

visszavonásig) felfüggesztjük. Mindez vonatkozik a több osztály tanulóit egyszerre 

érintő mindennapos testnevelésre is, akár reggeli, akár délutáni óráról van szó. A 

mindennapos néptáncra is a mindennapos testnevelés szabályai vonatkoznak. A 

felmentési kérelmek beadásának határideje nem változik (szeptember 23), hiszen 

ezek a szabályok visszavonásig érvényesek.” (Megismételve a Testnevelésre 

vonatkozó részben újra) (Int mód.) 

10) Szünetek 

• Kötelező szellőztetni (összes ablak és ajtó) – a tanár kinyittatja és kitámasztatja 

azokat. 

• A szaktermeket naponta egyszer fertőtlenítjük – a tanteremben tartott órák fele 

után. (pl. csak 4 óra van ott, akkor a 2. óra után) A takarítók beosztását a 

gondnokság végzi az órarend alapján. 

• Egyik osztálynak sem kötelező kimenni szünetben a folyosóra. 
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11) Csocsó, pingpong 

• Egy szünetben csakis egy osztály használhatja. 

• Ennek a rendjét a DÖK alakítja ki, majd jól láthatón kifüggeszti. Addig nem szabad 

használni. 

IV) Oktatás és hiányzások 

1) Hiányzásokról és iskolalátogatásról általában  

• A hivatalos álláspont: „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.” (Int. 8.1) 

„A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények 

működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az 

intézmények tájékoztassák a szülőket arról, 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” (Int. 2.1) 

 

„Az intézményt csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó 

látogathatja. 

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

igazolt fertőzés van.  

• A dolgozó vagy diák bármilyen betegség után a háziorvos, kezelőorvos 

igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.  

• Hatósági házi karantén után a járványügyi hatóság által kiadott, 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.”  

(Int. mód.) 

2) Diákok hiányzása élő- illetve távoktatásban 

a) Beteg vagy tüneteket mutató diákok helyzete 

• A szülő csak egészséges, tünetmentes gyereket küldhet az iskolába. 

• Amennyiben a szülők tüneteket észlelnek, telefonon vegyék föl a kapcsolatot 

a háziorvossal. 
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• Igazolt fertőzés esetén a szülők értesítsék az iskolát. 

• (Természetesen az iskola értesítése hiányzásról, késésről továbbra is a 

Házirend alapján történik.) 

• A koronavírusos tanulók hiányzását külön jelöljük az iNaplóban,– illetve ha 

csak a tünet miatt jelent a szülő, azokat is számon tartjuk. 

• Lásd még: VII. pont. 

b) Karanténba került diák helyzete 

• Karanténba kerülő diák esetén a szülők értesítsék az iskolát. 

• Karanténban lévő, nem beteg gyerekek tanulmányai 

o Az iskola kialakítja azt a szükséges infrastruktúrát, amellyel élő órát 

online is lehet közvetíteni. 

o Amennyiben az élő oktatás online is közvetítve van, úgy a karanténban 

lévő gyerek „online” legyen. 

o Ezt a lehetőséget a tanár nem köteles alkalmazni, ugyanakkor aki meg 

tudja valósítani, annak az iskola javasolja – bízva abban, hogy 

megfelelő tapasztalatokat szerezve kialakulhat ennek az egyre több 

tanárra kiterjedő gyakorlata. 

o Nem beteg diák hiányzása ilyen valós és egyben online oktatás esetén 

a távoktatásra vonatkozó ideiglenes pedagógiai programban leírtak 

alapján kezelendő. 

o Olyan órák esetén, amelyeknél nincs valós és online kombinációjú 

óratartás, a diákot úgy tekintjük, mintha „beteg” lenne. Az órák 

anyagát, házi feladatokat kérje el az osztálytársaktól, azzal együtt 

haladjon az osztállyal. Az elmaradt dolgozatokat/számonkérést 

visszatértekor a tanár döntése alapján bepótolja. 

c) Hiányzások igazolása 

A hiányzások igazolása alapvetőn a házirend szerint megy, kivéve azt, hogy a 

betegség esetén a szülő az iNaplóban és az Ellenőrzőben saját felelősségére 

nyilatkozik, hogy az orvos engedélyezte a gyereknek az iskolalátogatást (telefonon, 

vagy személyesen írásban). 

3) Tanárok hiányzása 

• Tüneteket mutató tanár nem jöhet be tanítani. 

• Karanténba került tanár igyekezzen távoktatást folytatni – ehhez az osztályokban 

infrastruktúrát alakít ki az iskola. Ebben az esetben a helyettesítő tanár csak 

felügyel. 

• Veszélyeztetett (krónikus beteg, idős) tanárok hiányzása. 
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o Az igazgató külön engedélyével – betartva a munkaügyi szabályokat - 

távoktatást folytathat. Ez esetben: 

- Amennyiben lehetséges, tartson online órát az iskolában lévő osztály 

számára – ehhez az iskola biztosítja az infrastruktúrát. 

- Az ilyen online órák aránya, ideje az igazgatóval beszélendő meg. 

• Olyan kolléga, aki csak a mozgásában korlátozott és iskolába valamilyen oknál 

fogva nem tud jönni, de távoktatásra képes, arra a fenti „karanténba került tanár” 

esete vonatkozik. 

• Beteg tanár nem köteles távoktatást végezni, rá a szokásos, betegséggel 

kapcsolatos munkaügyi szabályok vonatkoznak. 

4) Távoktatásra történő váltás 

a) Alapvetőn a már kialakult rend alapján 

b) Változtatások 

(i) Az emelt szintű órák esetén nincs változtatás. 

(ii) A tanár bárhány tanóráját – diákok számára nem kötelezőn – megtarthatja 

online. 

(iii) Azon online órák minimális száma, mely a tanárok és diákok számára 

kötelező jelenlétűek: az adott tárgy óráinak negyede. 

(iv) Azon online órák maximális száma, melyek a diákok számára kötelező 

jelenlétűek – a tanár döntése alapján: 

• a matematika, fizika és kémia órák háromnegyede; 

• a nyelvi órák kétharmada; 

• a többi tanórák harmada. 

c) Értékelés mérés módozatait a tanév elején a munkaközösségek kidolgozzák. 

5) Testnevelés - néptánc 

• Hivatalos álláspont: „testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad 

téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő 

feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó 

edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.” (Int. 2.7) 

• Visszavonásig az uszodai testnevelés órákat felfüggesztjük. (Int. mód.) 

Az órarendi uszodai órákat „száraz” testnevelés órákra cseréljük. Amennyiben 

nincs szabad hely a tornatermekben, vagy a kültéri pályákon, úgy elméleti oktatást 

tartunk a diákoknak az Apor teremben. 
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• A délutáni nem tanórai sportfoglalkozásokat, (valamint az énekkari próbákat 

visszavonásig) felfüggesztjük. Mindez vonatkozik a több osztály tanulóit egyszerre 

érintő mindennapos testnevelésre is, akár reggeli, akár délutáni óráról van szó. A 

mindennapos néptáncra is a mindennapos testnevelés szabályai vonatkoznak. A 

felmentési kérelmek beadásának határideje nem változik (szeptember 23), hiszen 

ezek a szabályok visszavonásig érvényesek. (Megismételve az „Osztályokon átívelő 

programok” részből) (Int mód.) 

• A nagy tornaterem és tetejének helyzete: 

o A nagy tornaterem elég nagy – azonban legalább szeptember közepéig TILOS  

bemenni a csarnokba. Mivel ehhez nem alkalmazhatja az iskola az új 

órarendet, ezért ez idő alatt a csarnokba beosztott testnevelés órákat vagy 

kint a szabadban kell tartani, vagy elméleti oktatást kell tartani. A 

nagytornaterem teteje tökéletesen használható, akár két csoportnak is – de 

ott elválasztás nincs. 

o A Szent Imre Gimnáziumot iskolánk segíti. Ezért várhatón: H,K, Sz, P 8-9.30 

és Cs 12.00-13.30 közötti időpontokban a csarnok tetejét ők használják. 

• Villányi úti kert: testnevelő tanár, aki tud, oda is kimehet. (Az első kert keleti oldala 

szintén jól használható.) 

• Testkontaktus nem: ha elkerülhetetlen - akkor állandó edzőpartner (pár v. 

kiscsoport) 

• Néptánc: a diákok ne érjenek egymáshoz. 

• Játékok, sporteszközök fertőtlenítése – ésszerűn és életszerűn történik, a 

testnevelő tanárok intézik. (Int. 3.9)  

Öltözők: A testnevelés órák úgy fejeződnek be, hogy a diákok kicsöngetésre 

elkészülhessenek el az átöltözéssel. Hatékonyan, gyorsan fürödjenek, öltözzenek: 

kettő turnusban. A már átöltözött diákok ne hagyják el a csarnokot kicsöngetésig, 

illetve a gimnázium épületében az öltözők előtti folyosót, ahol csöndben kell 

várniuk a kicsöngetést a testnevelő tanár felügyeletével. 

• Minden diáknak legyen saját törülközője és saját szappanja/tusfürdője. 

• A testneveléshez használt sporteszközöket a nap végén fertőtlenítjük. 

V) Programok, kirándulások, ünnepélyek, szülők 

1) Osztályprogramok 

• Külföldi kirándulás nem engedélyezett. 

• Osztályprogram lehetséges, de a diákok a ott is tartsák be a rájuk vonatkozó, 

fertőzés-megelőzési szabályokat. 
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• Osztálykirándulások szeptemberben visszavonásig kötelezők. Azonban azokat úgy 

is meg lehet tartani, hogy reggel elutaznak a környékre, batyuból esznek, este 

pedig otthon vannak a gyerekek, akár kettő v. három nap is. 

• Nagy létszámú rendezvények (szalagavató, bál, stb.) későbbre halasztandók, vagy 

el kell hagyni őket. (Int. mód.) 

2) Iskolát érintő programok 

a) Lehetséges, hogy a második félévben nem lesz sítúra.  

b) Szalagavatók 

Szalagavatót a hatósági szabályoknak megfelelő módon szervezhetnek külön-

külön az osztályok, arra készülhetnek – az alábbiak figyelembevételével: 

A szalagavatók megtartását az iskola vezetése nem tudja garantálni, sőt – 

amennyiben úgy alakul – azokat akár az utolsó pillanatban is betilthatja, 

ugyanakkor elmaradás esetén az iskola anyagi felelősséget nem vállal. 

c) Szülői értekezletek - fogadóórák 

• „A szülők az épületbe általában nem léphetnek be, kivéve a kifejezetten 

számukra szervezett rendezvények esetén – szülői értekezlet, fogadóóra (ez 

utóbbiakat online is meg lehet oldani úgy, hogy a szülő a gyermek email 

címével belép az adott tanár adott órájának meet szobájába).”(Int.mód.) 

• Két hétre széthúzva mind az első, mind a második félévben:  öt nap, naponta 

öt osztály: Díszterem, Kápolna, Szt. Imre, Herzsi, Ének terem. 

• Igyekszünk megvalósítani a szülők online jelenlétének lehetőségét, 

amennyiben igény van arra. 

d) Ünnepélyek, események 

(i) Okt. 23. ünnepély: installáció, osztályszintű megemlékezések. Témáját a 

Magyar és a Történelem munkaközösség beszéli meg, készíti el. Nem 

szükséges egy tanórányinak lennie. 

(ii) Mikulás ünnep a dolgozók gyerekeinek: a díszteremben, megfelelő 

távolságtartással és védőeszközökkel. 

e) Nyílt nap – több munka, de közös érdek. 

Az iskola online készül megtartani a nyílt napot. Az erre történő felkészülést már 

szeptemberben elkezdjük. 

o A munkaközösségek rövid bemutató kisfilmeket készítenek 

kísérletekről, előadásokról. 

o A bemutató órákat előre felveszik. 

o A gondnokság – diákok közreműködésével virtuális épületbejárást tart. 
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o Az egyéb programok is online készülnek. 

Nagy és még talán nem is ismert lehetőségeket tartalmaz ez a megoldás, a 

honlapunkat színesíti, és annak tartalma bármikor elérhető. 

Természetesen, amennyiben a járványügyi helyzet megengedi, „élőre” váltja az 

iskola a már felvett anyagokat, és akár egyben, akár a 7. osztályba jelentkezőknek 

délelőtt, a 9. évfolyamba jelentkezőknek aznap délután megtartja a nyílt napot. 

VI) Védekezés 

1) „Visszaérkező” tanulók 

a) Betegségből visszaérkező 

Betegség után a tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

b) Külföldről visszaérkező tanulók 

Külföldről hazaérkező diákjaink szülei az éppen aktuális hivatalos előírások szerint 

járjanak el. 

Az a tanuló „aki … sárga vagy piros besorolású országból érkezik … a hatósági házi 

karantén kötelezettség ugyanakkor rájuk is vonatkozik, a mentesítéshez szükséges 

SARS-CoV2 (PCR) teszteket Magyarországon az utazási célú mintavevőhelyeken 

tudják térítés ellenében elvégeztetni. 

Az általános szabályoknak megfelelően a karantén nem kerül elrendelésre, ha a 

magyar állampolgárságú tanulók sárga vagy piros, nem magyar állampolgárságú 

tanuló sárga besorolású ország területéről történő belépés esetén rendelkeznek 2 

db negatív PCR-teszt eredménnyel.” (Elj.) 

2) Maszk és fertőtlenítő használat 

• Az iskola elvárja, hogy minden diákunknál legyen állandón maszk, kézfertőtlenítő 

és zsebkendő. 

• A 60 év feletti és a veszélyeztetetett kollégák megkövetelhetik a maszk viselését 

tanórán is – természetesen ez esetben a tanár is visel maszkot. 

3) Eszközhasználat 

Hivatalos álláspont: „A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat 

nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között” (Int. 

2.9) 

A tanulókísérletezés esetén javasoljuk a maszkhasználatot, illetve a gyakorlati munka 

előtt és után kézfertőtlenítést a diákok számára, esetleg a tanulókísérletek 

átcsoportosítását későbbi időpontokra – ez utóbbit a szaktanár határozza meg a 

munkaközösséggel egyeztetve. 
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4) Közösen használt termek 

a) Közösen használt termeink 

• Informatika termek 

• Nyelvi termek és csoportszobák 

• Előadó termek 

• Ének- és rajzterem 

b) Védekezés 

A közösen használt termeknél szenzoros fertőtlenítő adagolókat szerelünk fel. 

5) Hetesek feladatai: 

• Szünetekben kilincs, ablakfogantyú, villanykapcsolók fertőtlenítése (szükséges 

eszközökről a gondnokság intézkedik). 

• Szellőztetés – ablak és ajtó kitámasztással. 

6) Viselkedés (ölelkezés, kézfogás, puszi stb.), vonulások, csoportosulások 

• Hivatalos álláspont: „Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a 

szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév 

folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.” (Int. 2.2) 

• Folyosókon és lépcsőházban: a „KRESZ” szabálya, a „jobbra tarts” érvényesül. 

• Egymás érintése, (ölelkezés, puszi stb.) nem engedélyezett – sőt kézfogás sem. 

• Mindenki kötelez mindent megtenni a csoportosulások megelőzésére. 

7) Fertőzés megelőzés 

• Hivatalos álláspont: „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.” 

(Int. 3.4) 

• Minden tanár és gyerek keze ügyében legyen zsebkendő, maszk és fertőtlenítő. 

• Tornafelszerelést a szekrényekben kell tartani. 

VII) Beteg személy esete 

1) Hivatalos álláspont 

„Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-

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

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét 
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fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

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.” 

(Int. 9.1-3) 

2) Tüneteket mutató diák, dolgozó, tanár 

Amennyiben ebben a pontban említett személynél a fertőzés tüneteit észleljük, 

haladéktalanul elkülönítjük és értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről, egyúttal diák esetén értesítjük a szülőket 

is, akiknek feltétlenül meg kell keresniük telefonon a gyermek háziorvosát, aki a 

megfelelő utasításokkal segíti őket a továbbiakban. 

Az ilyen diák csak a szülő felügyelete mellett hagyhatja el az iskola épületét. 

3) Pozitív tesztet mutató diák 

Ebben az esetben az iskola haladéktalanul értesíti az illetékes iskolaorvosi szolgálatot, és 

az utasításaik szerint járunk el. 

Intézkedésig az érintett osztályt a lehetőség szerint legjobban elkülönítjük: a Szt. Hedvig 

és Erzsébet terembe. Oktatásuk itt folyik. A közelükben találhat földszinti mosdót csak 

ők használhatják, és csak azt használhatják. 

Maszkhasználat ebben az esetben tanár és diák számára kötelező. 

Ilyen osztályba idős v. veszélyeztetett kolléga nem köteles belépni. 

Több ilyen osztály esetén a 30-as, 15-ös és az Apor-terem használható elkülönítésre. 

Osztálytermüket a megfelelő fertőtlenítés esetén a kitelepített osztályok használják. 

4) Pozitív tesztet mutató tanár 

Ebben az esetben az iskola haladéktalanul értesíti az illetékes iskolaorvosi szolgálatot, és 

az utasításaik szerint járunk el. 

VIII) Tájékoztatások 

1) 1. ofő órán higiéniai tájékoztató 

• jelen dokumentum vonatkozó pontjai.  

• Aláírással igazolni, hogy minden gyerek hallgatta – egyben a munkavédelmi, 

tűzvédelmi tájékoztatóval.  
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2) Iskola tájékoztatója a partnerek (gyerek, szülő, munkatárs, bérlő) felé – honlapon, 

levélben: jelen dokumentum. 

3) Anyagiak 

• A fertőtlenítésre és megfelelő infrastruktúra kialakítására a szülőktől tisztelettel 

kérünk diákonként 3 000 – 5 000 Forintot átutalni az iskola alapítványának 

számlájára (Iskolánk alapítványa: IMNN Iskolaalapítvány; számlaszáma: 

11711034–20848026) 2020. 09. 15-ig – a közleménybe ezt írják: COVID. 

Osztályfőnökön keresztül írásban lehet engedményt kérni az alapítványtól. 

• Ezen összeget elkülönítve, kizárólag a járványüggyel kapcsolatos kiadásokra 

használjuk föl. (Fertőtlenítés, szenzoros adagolók, egyszer használatos eszközök, 

online óraközvetítés lehetősége, berendezések, izolációs szoba kialakítása stb.) 


