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INTÉZKEDÉSI TERV 

A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZOTT ELJÁRÁSRENDRŐL 

(2. verzió) 

 

Az iskolánkban bevezetett eljárásrend az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 

intézkedési terv előírásait figyelembe véve, annak felépítését követve készült. 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

 

1.1. A tanévkezdést megelőzően iskolánkban mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történt. 

1.2. A fertőtlenítő takarítást a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) 

ajánlásának figyelembevételével végeztük.  

1.3. A takarítás elvégzéséhez a tisztító- és fertőtlenítőszereket beszereztük, az Operatív Törzs 

a tanévkezdéshez szükséges  mennyiséget rendelkezésre bocsátja.   

1.4. A feladatok személyre bontva, felelős meghatározásával kiosztásra kerültek.  

 

2. AZ ISKOLA LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 

2.1.  Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. A szülő 

köteles az iskolát értesíteni, amennyiben gyermekénél tüneteket észlel. Erről honlapunkon 

a szülőket tájékoztattuk. Természetesen ugyanez vonatkozik valamennyi dolgozónkra 

(pedagógusok, adminisztratív, technikai feladatokat ellátók), amiről értekezleten kaptak 

tájékoztatást.   

2.2.  Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, 

a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az iskolába. Hatósági 

házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, járványügyi megfigyelést 

feloldó határozatot szükséges bemutatni.  

2.3.  A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket igyekszünk korlátozni, a 

kapcsolattartást elsősorban elektronikus úton oldjuk meg. A szükséges információkat e-

mailben küldjük meg, illetve honlapunkon tesszük közzé.   
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2.4.  Fokozott odafigyeléssel, szervezéssel - lehetőségeinkhez mérten - gondoskodunk a 

csoportosulások megelőzéséről (szünetek alatt folyosókon, udvaron stb.). 

2.5.  Magas osztálylétszámaink, valamint nagyobb termek, egyéb helyiségek hiánya miatt a 

tanulók lazább elhelyezésére nincs módunk. Az osztálytermek, egyéb közösségi terek 

szellőztetése folyamatosan történik. A maszkviselés lehetőségére felhívtuk tanulóink 

figyelmét.  

2.6.  A testnevelés órákat – szélsőséges időjárás kivételével – szabad téren tartjuk, lehetőleg 

kerülve a testi kontaktust igénylő feladatokat. 

2.7.  Az őszi úszásoktatást bizonytalan ideig felfüggesztjük, tavaszi, vagy későbbi 

évfolyamokra történő átütemezéséről később születik döntés. 

2.8.  Az iskolába felnőtt személyek kizárólag szájmaszkban, kézfertőtlenítést követően 

léphetnek be. (Valamennyi bejárathoz figyelemfelhívó feliratot helyeztünk el.) 

2.9.  Az 1-2. osztályos tanulók szüleinek kivételével nyomatékosan felhívjuk a magasabb 

évfolyamokra járó tanulók szüleinek figyelmét, hogy gyermeküket csak kivételesen 

indokolt esetben kísérhetik be az iskolába.  

2.10.  A szülők személyesen egyéb iskolai ügyeik intézését csak előre egyeztetett 

időpontban, a járványügyi előírások betartása mellett tehetik meg.    

2.11.  A szaktantermek (informatika, nyelvi terem) kivételével az osztályok a tanítási nap 

során ugyanazt az osztálytermet használják.  

2.12.  A tanulók egyidejű jelenlétével járó, munkatervben szereplő rendezvényeket, hitéleti 

programokat az igazgató egyedi elbírálását követően tartjuk meg. A szervezés során 

tekintettel vagyunk az alábbiakra: 

 az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátra, 

 az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartására, 

 zárttéri helyett szabadtéri rendezésre,  

2.13.  Az osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat - szintén az igazgató egyedi 

elbírálását követően – csak belföldre szervezünk. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

3.1.  Valamennyi bejáratnál, beleértve az udvari különálló épületeket is, vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőt helyeztünk ki. 

3.2.  A szociális helyiségekben folyamatosan biztosított a szappanos kézmosási lehetőség, 

papírtörlő, valamint a vírusölő kézfertőtlenítő. 
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3.3.  A tanulók az első tanítási napon részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű 

eligazítást kapnak osztályfőnökeiktől a személyi higiéné alapvető szabályairól.  

3.4.  Valamennyi kézmosási helyre kihelyeztük a helyes kézmosás 6 lépését bemutató grafikát.  

3.5.  Az osztályváltással érintett tantermekben, helyiségekben (informatika, nyelvi, zenei, 

tornaterem, öltöző) a szünetekben felületfertőtlenítést végzünk.  

3.6.  A fenti felületfertőtlenítésen kívül kétóránként mindenre kiterjedő (játszótéri eszközök, 

stb.) takarítást, fertőtlenítést végzünk, aminek meglétét ún. takarítási naplóban rögzítünk.  

3.7.  A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozónak a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszközt biztosítjuk.  

3.8.  Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk a folyamatos, vagy rendszeres természetes szellőztetésre.  

Ez a tantermeken kívül valamennyi zárt térre, így a folyosókra, szociális helyiségekre is 

vonatkozik. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1. Fokozottan ügyelünk az étkezde tisztaságára, rendszeres fertőtlenítésére. A felületek 

tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének megőrzésére, a munkafolyamatok 

megfelelő szétválasztására, valamint gyakori fertőtlenítésre.  

4.2. Az étkezde előtti helyiségben több mosdókagyló és valamennyihez külön-külön 

szappanos kézmosó áll rendelkezésre, aminek használatára kiemelt figyelmet fordítunk. 

Kéztörlésre ebben a helyiségben is papírtörlőt biztosítunk.  

4.3. Az ebédeltetést úgy szervezzük, hogy egyszerre egy osztály tartózkodjon az étkezdében. 

Sorban álláskor a védőtávolságot betartatjuk. 

4.4. Az asztalokon elhelyezett közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére 

fokozott figyelmet fordítunk.  

4.5. Az étkeztetést lebonyolító személyzet számára vírusölő hatású kézfertőtlenítőről  

gondoskodtunk.    

 

5. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

5.1.  Betartjuk az iskolai szűrővizsgálatok és az iskolaegészségügyi ellátás során az egyéb 

egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat. Ennek megfelelően, amennyiben az 
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egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és 

egyéb feladatokat maradéktalanul elvégezzük.  

 

5.2. A járványügyi készültség időszakában az iskolaegészségügyi ellátás védőnői 

vonatkozásban a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet oktatási intézményekre vonatkozó 3. 

melléklete, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik.  

 

5.3. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járvángyügyi 

óvintézkedések figyelembevételével történik.  

 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

6.1. Annak a tanulónak, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik 

tartós betegsége (pl. szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 

megbetegedések, máj- és vesebetegség), vagy például gyenge immunrendszere van, és 

erről orvosi igazolással rendelkezik, esetleges hiányzását igazoltnak tekintjük.  

6.2. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba került – a részére 

előírt karantén időszakára. 

6.3. Fenti időszakokban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. Az érintett 

tanulók a tananyagokat minden tantárgyból a Classroom-ban találhatják meg.  

 

 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

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

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost. 

Tanuló esetén a szülő értesítéséről haladéktalanul gondoskodunk, akinek felhívjuk a 

figyelmét, hogy feltétlenül keresse meg a tanuló gyermekorvosát.  

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

7.3. A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.  

 

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉS ESETÉBEN 

 

8.1. A munkarend átalakítására a nevelőtestület kidolgozta a saját protokollját, bevezetésére 

felkészült. 

 

8.2. Amennyiben az iskolában a tantermen kívüli, digitális munkarendet az Operatív Törzs 

elrendelte, az azt követő naptól a tanulók az iskolát nem látogathatják.  
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8.3. Az elrendelést követően – a szülők támogatása érdekében - a gyermekfelügyeletet,            

-étkeztetést az iskola megszervezi, erről tájékoztatást teszünk közzé.  

 

9. KOMMUNIKÁCIÓ 

 

9.1. Az iskola közösségéhez tartozók figyelmét felhívtuk arra, hogy kizárólag hiteles 

forrásokból tájékozódjanak (www.kormany.hu, www.oktatas.hu). 

 

9.2. Bármilyen változásról, bevezetendő intézkedésről azonnal tájékoztatjuk dolgozóinkat, 

valamint a szülőket.  

 

Dombóvár, 2020. augusztus 29. 

        Kerényi Zsolt 

             igazgató 

 


