
 

 

 

 

Járványügyi protokoll 

a 2020/2021. tanévre 

Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola 

  



Előkészítő intézkedések tanévkezdés előtt: 

- mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás elvégeztetése a tanulók által használt 

tantermekben, közösségi terekben, tornateremben, öltözőben, ebédlőben, könyvtárban 

- mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás elvégeztetése a pedagógusok, technikai 

dolgozók által használt munkaterületeken, közösségi terekben 

- klímaberendezés fertőtlenítő tisztítása a tanári szobában 

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb 

bútorok vegyszeres, fertőtlenítőszeres tisztítása 

- padló és játszószőnyegek, egyéb textíliák tisztítása 

- játékok, sporteszközök tisztítása 

- radiátorok, csövek lemosása 

- ablakok, üvegfelületek tisztítása 

- szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése 

- képek, tablók, világítótestek portalanítása 

- pókhálók eltávolítása 

- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 

perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz 

kifolyjon. 

A takarítás protokoll szerinti végrehajtásának ellenőrzése az intézmény vezetője által 

2020. 08. 28-án. 

- szülők tájékoztatása a szükséges teendőkről, amennyiben gyermeküknél tüneteket 

észlelnek (tértivevényes levélben) 

Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások: 

- csoportosulások megelőzése az intézményben és az épület előtt (óraközi szünetekben 

az ügyeletes pedagógus felügyeletével) 

- saját osztályteremben a tanulók egymástól való távolsága 1,5 m  - ennek megfelelően 

az első tanítási napon az osztályfőnök kialakítja az ülésrendet 

- a számítástechnikai szaktantermi órák közötti szünetekben az asztalok, székek, 

billentyűzet, egér fertőtlenítő tisztítását elvégezzük 

- amennyiben a tanulók tantermet váltanak, az óraközi szünetben a terem fertőtlenítéséről 

gondoskodunk 

- törekszünk arra, hogy az osztályok tartózkodási helye állandó legyen 

- az iskolai aulában csak olyan rendezvényt szervezünk, ahol csak az alsó, vagy csak a 

felső tagozat érintett a védőtávolság szem előtt tartása céljából 

- a teljes tanulói közösséget érintő kérdésekben az információ áramlását az iskolarádió 

segítségével biztosítjuk 

- szájmaszk használatát nem kérjük, de szülői kérésre lehetővé tesszük 

- a csengetési rend az iskolában változatlan marad 

- a testnevelésórákat – amíg az időjárás engedi – a szabadban tartjuk 

- a testnevelésórákon nem végeztetünk szoros testi kontaktust igénylő feladatokat, 

feladatsorokat 

- a tornatermi öltözőkben a tanulók négyesével öltözködhetnek 

- a tanítási órákon használt eszközöket a nap végén fertőtlenítjük 



- amennyiben az eszközöket másik csoport is használja, a foglalkozások közötti 

szünetekben gondoskodunk azok fertőtlenítéséről (technikaórák eszközei, barkács 

szakkör stb.) 

- külföldi úticéllal nem tervezünk kirándulást 

- szülői értekezletet csak a járványügyi óvintézkedések betartásával szervezünk 

Ebédlő használata: 

- az ebédlő helyiség tisztaságára és fertőtlenítésére fokozottan ügyelünk 

- felhívjuk a vállalkozó figyelmét az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös 

használatú eszközök fokozott tisztántartására, fertőtlenítésére 

- igény szerint lehetővé tesszük a tanulók számára saját pohár, kanál, kés, villa használatát 

- az ebédlőben egyidőben 3 osztály tartózkodhat 

- a védőtávolság betartása végett egy asztalhoz csak 4 tanuló ülhet 

- a tízórait és az uzsonnát az osztályteremben fogyasztják el a tanulók, amíg a járványügyi 

helyzet nem változik 

Higiéniai feltételek biztosítása: 

- az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk 

- a tanulók esetében a szappanos kézmosást javasoljuk érkezéskor, étkezés előtt és után 

- a szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosás lehetőségét, kéztörlésre 

papírtörlőket biztosítunk 

- a járványidőszak alatt a textil törölközők használata tilos! 

Kiemelt osztályfőnöki feladatok: 

- első tanítási napon életkornak megfelelő, részletes tájékoztatás tartása a tanulóknak az 

alapvető higiénés szabályokról 

- kiemeljük az ún. köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, 

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

vagy kézfertőtlenítés 

- figyelem felhívása az iskolán kívüli helyes viselkedésre is 

 

Takarítás, fertőtlenítés folyamatossága: 

- a vírusok inaktiválása érdekében az iskolában az érintőfelületek fertőtlenítése a nap 

során folyamatos (naponta három alkalommal) 

- a takarításhoz szükséges védőeszközöket biztosítjuk dolgozóink számára 

- amíg az időjárás engedi, minden tanteremben nyitott ablakok mellett tanítunk 

- hideg időben minden tanítási óra előtt alaposan átszellőztetjük a tantermet 

- az udvari játékokat, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük 

Iskolaegészségügyi ellátás szabályai: 

- tanulóinkat továbbra is elkísérjük az orvosi rendelőbe/egészségházba mindaddig, amíg 

az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor 

- a járványügyi időszakban a védőnővel, iskolaorvossal folyamatos az együttműködés 



- a személyes találkozást igénylő teendők esetében a feladatok elvégzése a járványügyi 

óvintézkedések figyelembe vételével történik (személyi higiéné, eszközfertőtlenítés, 

szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) 

- a helyszínen biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, 

gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről 

- amennyiben a szűrővizsgálat során a gyermeknél fertőzés tünetei tapasztalhatóak, a 

vizsgálatokat azonnal fel kell függeszteni, a helyiséget és az eszközöket fertőtleníteni 

és alaposan kiszellőztetni 

Tanulói hiányzások kezelése: 

- Annak a tanulónak, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, 

erről orvosi igazolással rendelkezik, és ezt bemutatja, hiányzásait igazoltnak kell 

tekinteni (szív-érrendszeri betegségek, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, 

rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) 

- a hatósági karanténba került tanuló hiányzása is igazoltnak tekintendő 

- a karantén ideje alatt a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban 

- egyéb esetekben a tanuló távolmaradása esetén a 20/2012. EMMI rendelet szabályai 

szerint járunk el 

Teendők beteg személy esetén: 

- a fertőzés tüneteinek észlelése esetén (tanulónál, pedagógusnál, egyéb dolgozónál), az 

érintettet el kell különíteni (fejlesztő szoba) és azonnal értesíteni kell az iskolaorvost, 

aki dönt a további teendőkről 

- gyermek esetén gondoskodni kell a szülő/gondviselő értesítéséről, akinek a figyelmét 

fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék fel telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát 

- a beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező 

- amennyiben igazolódik a fertőzés gyanúja, a tanuló kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza az intézménybe 

-  Az igazolást az intézmény saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

- amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek a járványügyi helyzet miatt speciális 

ellátást, védelmet igényel, és erről kezelőorvosa által kiállított igazolással rendelkezik, 

az intézmény az orvosi iránymutatás alapján fog eljárni 

Intézkedések az intézmény fertőzéssel való érintettsége esetén: 

- amennyiben az intézményünkben tanuló diák, vagy itt dolgozó pedagógus vagy egyéb 

dolgozó koronavírus-tesztje pozitív, az NNK tájékoztatja erről az EMMI Köznevelésért 

felelős Államtitkárságát 

- az adatok alapján az EMMI és a NNK megvizsgálja, hogy az intézményben szükséges-

e elrendelni más munkarendet – az Operatív Törzs dönthet a tantermen kívüli, digitális 

munkarend bevezetéséről 

- az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap, hogy térjen vissza 

a normál munkarend szerinti oktatásra 

- a további népegészségügyi döntéseket és feladatokat az NNK és az érintett szervezetek 

hozzák meg, és hajtják végre 



- a digitális munkarend esetleges elrendelése esetén a tanulók oktatása elsősorban 

digitális eszközök alkalmazásával történik, a tanulók az iskolát - a digitális oktatás 

elrendelését követő naptól - oktatási célból nem látogathatják 

- digitális tanrend elrendelése esetén intézményünk megszervezi a gyermekfelügyeletet a 

szülők támogatása érdekében 

- a gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítani kell a gyermekétkeztetést 

Kommunikáció: 

- az intézményi közösség a járványügyi helyzet kapcsán hiteles forrásokból tájékozódik, 

és ez alapján, elsősorban elektronikus úton tájékoztatja az érintetteket 

- hiteles források: www.kormany.hu       www.oktatas.hu  

- kérdéseikkel a köznevelési szakterület munkatársait keressük a 

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu tematikus e-mail-címen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kétegyháza, 2020. 08. 24.     

         Nagy Gabriella 

         intézményvezető 
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