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INTÉZKEDÉSI TERV 

Eljárásrend járványügyi készenlét idejére 

 

Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA INTÉZKEDÉSI TERVET adott ki a 

2021/2022. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL.  (5. verzió 2022.01.17.) 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek 

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

módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerülhet sor, melyről hivatalos tájékoztatást kapunk és erről az érintetteket is értesítjük.  

A protokoll bevezetése és alkalmazása az alábbiak szerint valósul meg a 2021/2022-es 

tanévben:  

 

I.) Takarítás, fertőtlenítés 

1. A tagintézményünkben a tanévkezdést követően heti rendszerességgel alapos, mindenre 

kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk. A tagintézmény vezetője folyamatosan ellenőrzi a 

takarítások végrehajtását (külön intézkedési terv a takarítók részére) 

2. A fertőtlenítő takarítás során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(továbbiakban NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. 

3. A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító-és 

fertőtlenítő szerek biztosítása érdekében igény szerint egyeztetünk a fenntartóval. Az Operatív 

törzs a szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsájtja. 

 

II.) Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások 

Az intézmény látogatása 

1. A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

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

működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Tájékoztattuk a szülőket 

arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 
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gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van! Az a gyermek, tanuló, vagy 

pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos, vagy kórházi 

zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.  

2. Az osztálytermekben gondoskodunk a gyermekek/tanulók lazább elhelyezéséről, 

lehetőség szerint a termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási 

órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező mindaddig, míg újabb 

járványügyi intézkedés nem történik.  

3. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy 

betartható legyen a 1,5 m védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára 

elkülönített tereket lehet kijelölni a közösségi tereken belül.  

4. Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi 

intézkedéseiről szóló 29/2021.(XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően a köznevelési 

intézménybe csak a védettségi igazolást követően lehet belépni. Ez alól kivételt jelent az 

intézményben foglalkoztatott nevelő-oktató munkát végző személy az intézménnyel 

jogviszonyban lévő gyermek, tanuló, a gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy, 

a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig, valamint azon személy, a ki a 

köznevelési intézmény területén bekövetkezett elháríthatalan eseménnyel (pl.: műszaki hiba, 

egészségügyi veszélyhelyzet stb.) összefüggésében az intézmény vezető engedélyével végez 

olyan tevékenységet, amely az esemény következményeinek elhárítására irányul. Minden, 

engedéllyel belépő felnőtt személy köteles maszkot viselni, a tagintézmény teljes területén. 

Az iskola dolgozói és tanulói a közösségi terekben és a szociális helyiségben kötelesek maszkot 

viselni. A tanulók értelmi képességeinek / sérülésük mértékének megfelelően viselik a maszkot.  

5. Az iskolában a csengetési rend nem változik. A szünetekben lehetőség szerint a szabad 

levegőn / udvaron/ javasolt a tartózkodás, rossz idő esetén az épület két szintjét megosztva, a 

pedagógusok és szükség esetén a nevelőmunkát segítők biztosítják a tanulók megfelelő 

felügyeletét. 

6. A tantermekben minden tanóra után a nevelőmunkát segítők fertőtlenítik a felületeket, 

és átható szellőztetést végeznek. 

7. Az iskolai rendezvényeket a rendezvénynaptárban foglaltak szerint állítják össze a 

pedagógusok. A rendezvény kivitelezése a mindenkori járványügyi protokoll alapján történik. 

8. A SZTE JGYPK hallgatói gyakorlatok teljesíthetőek, amennyiben a hallgató 

rendelkezik védettségi igazolvánnyal, és betartja a járványügyi szabályokat.  

9. A szülők / gondviselők számára a szükséges információkat online formában, messengeren, 

e-mailon, telefonon, KRÉTA rendszeren, és honlapon/ facebook oldalon tesszük közzé, 

valamint ahol ez nem megoldható, úgy papír alapon is tájékoztatjuk a szülőket, gondviselőket. 

10. Úszás oktatásra, vízhez szoktatásra október 1-től kerülhet sor./ a mindenkori 

járványhelyzet figyelembe vételével/ 

11. A szakkörök megtartása engedélyezett./ a járványhelyzet figyelembe vételével, 

egészségügyi szabályok betartásával./ 

 



III. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 

1. A tagintézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 

használatára kötelezzük a belépőket. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után 

minden belépő és benn lévő köteles a kezét fertőtleníteni. 

2. A szociális helyiségekben biztosítjuk a fertőtlenítős / szappanos kézmosást, melyet még 

vírusölő kézfertőtlenítési lehetőséggel is kiegészítünk. A kéztörlésre csak papírtörlőket 

használunk. 

3. A személyes tisztaságra is kiemelt fordítunk. Betartatjuk az alapvető higiéniés 

szabályokat. Minden tevékenységet megelőzően szappanos, kézfertőtlenítős kézmosást 

végeztetünk / végzünk.  

4. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekeink, tanulóink részletes, az adott 

korosztálynak és értelmi képességeiknek megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. Törekszünk 

arra, hogy a gyermekek megfelelően használják a papírzsebkendőt tüsszentéskor, köhögéskor. 

5. Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, napi többszöri fertőtlenítő takarítást 

végzünk az igénybevételnek megfelelően. A vírus inaktiválása érdekében az intézményi 

felületeken folyamatos fertőtlenítést végzünk, az osztálytermekben és a folyosókon egyaránt. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek (padok, asztalok, székek, ajtó-

és ablakkilincsek, korlátok, villanykapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, (WC 

lehúzó), valamint padló és mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel való kezelésére. 

6. A takarítás megszervezésekor ügyelünk a gyerekek egészségére, valamint a takarítást 

végző dolgozók számára biztosítjuk a megfelelő védőeszközöket, melyek viselése kötelező. 

7. Kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres, átfogó természetes szellőztetésre a 

tantermekben, folyosókon, valamint a szociális helyiségekben egyaránt. 

8. A tantermekben, amíg az időjárás engedi, úgy folyamatosan nyitott / buktatott/ ablak 

mellett folyik a tanítás. 

9. Az intézmény területén használt játékok, sporteszközök, felülete is rendszeres 

fertőtlenítésre kerül. 

 

IV. Étkezésre vonatkozó szabályok 

 

1. Fokozottan ügyelni kell az étkezés helyszínének tisztaságára, fertőtlenítésére. Ügyelni 

kell a környezet vírusmentességének megőrzésére, gyakori fertőtlenítéssel, és a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával. 

2. Étkezés előtt / étkezés után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek/tanulók szappanos 

kézmosására, kézfertőtlenítésére. 



3. Az étkezések megszervezésénél kiemelt szempont, a tanulók/gyermekek keveredésének 

megakadályozása. Ennek érdekében az étkezési rend kialakítása, valamint a tanulók 

elhelyezése, és a 1,5 m távolság betartatására is nagy hangsúlyt fektetünk. 

4. A gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú 

mosogatása a konyhai dolgozó feladata. Az étkeztetés során a konyhai dolgozónak vírusölő 

hatású kézfertőtlenítő használata kötelező. 

5. A konyhai dolgozó egészségügyi állapotát is folyamatosan figyelemmel kíséri az 

intézmény./szükség esetén hőmérséklet mérés stb./ 

6. Igyekszünk a különböző korosztályokat, csoportokat az étkezés folyamán, időben 

elkülöníteni. 

7. A tízórai és az ebéd az ebédlőben zajlik, míg az uzsonnát a gyerekek elcsomagolják. Az 

óvodások a tízórait és az uzsonnát a termükben fogyasztják el, a dajkák feladata a megfelelő 

fertőtlenítés elvégzése az étkezések befejeztével. 

 

V. Az iskola egészségügyi ellátás szabályai 

1. Az iskolai szűrővizsgálatok, és az iskola-egészségügyi ellátás során a járványügyi előírások 

betartása kötelező. Amennyiben az egészségügyi ellátások korlátozásra nem kerülnek, úgy a 

szokásos szűrővizsgálatok elvégzésre kerülnek. 

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

vizsgálatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések figyelembe vételével történik.  

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

koronavírustól függetlenül), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az 

NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben 

részletezett utasításokat. 

4. A szűrővizsgálatok során biztosítani kell a kézmosás, kézfertőtlenítés lehetőségét, illetve 

gondoskodni kell a fertőtlenítő takarításról és a szellőztetésről. 

5. Amennyiben a gyermeknél/tanulónál az egészségügyi ellátás során fertőzés tünetei 

észlelhetőek, úgy a VII. Teendők beteg személy esetén pontban leírtak alapján kell eljárni, a 

vizsgálatok felfüggesztésével, és azonnali fertőtlenítés elvégzésével. 

 

VI. Tanulói hiányzások kezelése 

1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (szív-érrendszeri megbetegedések, 

cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 

vesebetegségek) van és erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges 

hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a 

gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen 

időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási 

és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  



2. A gyermek, 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. 

4. A rendelet 51.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indok 

esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a 

járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor-ahogy az alapvető jogok biztosa is 

megállapította (AJB-2289/2021)-a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, 

általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolás nem tekintendő 

automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult 

intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében kell 

mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia.  

A döntés során elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy:  

 az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fenn áll-e a tanuló 

megfertőzésének reális veszélye, 

 a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda-és hazajutása során mennyire 

biztosított a fertőzés megelőzése,  

 az esetleges megfertőződésnek, milyen hatásai lehetnek a tanulóra és a vele egy 

háztartásban élő személyekre,  

 a tanulóra és 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. 

 

VII. Teendők beteg személy esetén 

1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál a fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, és egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki 

az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő 

értesítéséről is gondoskodunk és felhívjuk a figyelmét, hogy feltétlenül keressék meg telefonon 

a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján 

járjanak el.  

2. 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. A gyermek az iskolába – 

hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az 

intézmény köteles elfogadni. 

3. 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 tennie.  



VIII. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében 

1. 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 s tanuló visszatérhet az intézménybe. 

 

2. 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 előre haladáshoz 

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

részükre. Számunkra a jelenléti oktatásban otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az 

adott intézmény a helyben kialakult módon, a rendelkezésre álló technikai adottságoknak 

megfelelően biztosíthatja.  

 

3. Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a 

Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi 

hivatalát tájékoztatni kell. Az Emberi Erőforrások Minisztériumát kizárólag óvodai fertőzés 

esetén kell tájékoztatni, a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen. A tájékoztatás 

alapján az adott intézményben vagy az érintett csoportban az eddigiekhez hasonlóan kizárólag 

az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.  

 

4. Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg tanügyi intézkedés kerül 

elrendelésre, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők 

támogatása érdekében. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának 

változatlanul biztosítani kell a gyermekétkeztetést.  

 

IX. Kommunikáció 

 

1. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak, és 

ennek fontosságára felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók figyelmét.  

Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell 

követni. 

2. Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail cím áll rendelkezésre 

(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a 

köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg. 

3. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által 

kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 
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1. számú melléklet 

A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok. A tanítás megkezdése 

előtti alapos, mindenre kiterjedő, fertőtlenítő takarítás során, a padló és felülettisztításon túl a 

nagytakarítás lehetőleg terjedjen ki az alábbiakra: felesleges, használaton kívüli tárgyak 

összegyűjtése, elszállítása, ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, 

egyéb bútorok vegyszeres tisztítása, játékok, sporteszközök, tisztítása, radiátorok, csövek 

lemosása, ablakok, üvegfelületek tisztítása, szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése, képek, 

tablók, világítótestek tisztítása, portalanítása, pókhálók eltávolítása, rovar-és rágcsálóírtás,, 

csaptelepek óvatos, fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása a hosszú ideig nem 

használt vízvezetékből a pangó víz kifolyatása. 

A nagytakarítást követően a visszaellenőrzés a tagintézmény-vezető feladata. 

 

Csongrád,2022.01.17. 

 

 

 

         Petrityné Zsótér Erika 

         tagintézmény-vezető 

 

 


