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 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vehet részt.  

 A szülők, 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. 

 Tilos a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtti 

csoportosulás. 

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

 A közösségi tereken, az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk 

viselése. 

 A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során 

ugyanazt a tantermet használják. 

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

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

 A mosdókban, illetve az öltözőkben a megfelelő védőtávolság betartása különösen 

fontos. 

 A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A 

gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi 

fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között. 

 Rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az aktuális járványügyi 

szabályozásra. 

 Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, 

de megfontolandó. 

 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információkat e-mailben vagy a KRÉTA 

rendszeren keresztül juttatjuk el a szülőkhöz. 

BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 Az intézmény bejáratánál az ügyeletes tanár megméri a belépő diák 

testhőmérsékletét. Vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata 

kötelező számukra. Azonnal a saját termükbe kell menniük. 

 Az étkezések előtt és után minden diák alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a 

kezét. 

 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, textil 

törölköző használata kerülendő. 

 A tanulókat tájékoztatjuk a köhögési etikettről: papír zsebkendő használata 

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

alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 



 A fertőtlenítő takarítás során a kézzel gyakran érintett felületek az ajtó-, ablakkilincsek, 

korlátok, villany- és egyéb kapcsolók mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb. vírusölő 

hatású szerrel fertőtlenítésre kerülnek. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, 

valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében nyitva 

tartjuk. 

 A sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. 

ÉTKEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére.  

 A büfében az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy sorban állás esetén a 

védőtávolság betartható legyen. 

 A büfében a személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell 

biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. 

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 Az iskolai szűrővizsgálatok 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. 

 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, 

valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely 

feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos 

együttműködését. 

 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. A 

megfelelő szervezéssel (időbeli 7 ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő 

osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell. 

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

koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal 

kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat 

tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén 

(iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) 

biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni 

kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről. 



TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE veszélyeztetett csoport és karantén esetén 

 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. 

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit 

észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaorvost, aki dönt a további 

teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek 

felhívjuk a figyelmét 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 gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmény köteles elfogadni. 
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