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I. Általános rendelkezések 

1. Bevezetés 

 

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben 

kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a járványmegelőző intézkedési terv 

iskolánk számára egységes útmutatóul szolgál a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez, illetve 

lebonyolításához. Alapja az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Felsőoktatásért, 

Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság által kiadott Ágazati ajánlás a 

szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez, valamint az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről, 1. és 2. változat. 

 

2. Az intézkedési terv célja 

 

 Az intézkedési terv célja a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, 

vagyon- és jogbiztonságának védelme, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi 

működés stabilitásának garantálása, valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének 

megelőzése. 

 

3. Az intézkedési terv hatálya 

 

Az intézkedési terv hatálya kiterjed az iskola valamennyi dolgozójára és tanulójára, az 

oktatásban bármilyen formában részt vevő partnereire, iskolába érkező szülőkre, vendégekre. 

Az intézkedési terv visszavonásig érvényes. 
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2020/2021. tanév intézkedési terve 

2. változat 
 

1. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi 

szempontból biztonságos környezet kialakítása 
 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrző 

A személyi higiéné alapvető szabályairól a 

gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az 

adott korosztálynak megfelelő szintű 

tájékoztatást. 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. Oktatási segédanyag 

(protokoll) készül „Tájékoztatás a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

kötelező szabályok betartása iskolánkban” 

címmel.   

2020.09.01., 

folyamatos 

minden oktató, 

osztályfőnökök, 

igazgató, 

területfelelős ighk. 

A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással 

kapcsolatos feladatok 

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;  

- felesleges, használaton kívüli tárgyak 

összegyűjtése, elszállítása;  

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, 

székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására;  

- padló és szőnyegek, egyéb textília 

tisztítására;  

- játékok, sporteszközök tisztítására;  

- radiátorok, csövek lemosására;  

- ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

- képek, tablók, világítótestek portalanítására;  

- pókhálók eltávolítására;  

- rovar- és rágcsálóirtásra;  

csaptelepek óvatos, lehetőség szerint 

fröccsenés-mentes megnyitása, kb. 10 perces 

folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem 

használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. 

2020.08.31. 
technikai dolgozók, 

gazdasági vezető 
igazgató 
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A szakképző intézmény épületeit, 

rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, 

koronavírus megbetegedés tüneteit nem 

mutató személy látogathatja. 

Betegség tüneteit az 1. sz. melléklet 

tartalmazza.  

Az oktatásban és nevelésben, illetve az 

intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet 

részt.  

folyamatos 

 
minden oktató 

munkaközösség 

vezetők, 

területfelelős ighk. 

A szülőket tájékoztatni kell, hogy 

amennyiben gyermeküknél tüneteket 

észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  

A szülőket tájékoztatni kell arról, hogy a 

szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van. 

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki 

bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy 

kórházi zárójelentéssel jöhet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a 

járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot 

szükséges bemutatni. 

folyamatos osztályfőnökök 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

 

A tanteremben az osztályfőnök a biztonsági 

távolság betartása érdekében ülésrendet 

határoz meg. folyamatos osztályfőnökök 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

 

A minden tanítási óra befejezését 

megelőzően, az oktató felügyelete mellett 

minden tanuló köteles a maga által a 

padban hagyott hulladékot a szemetesbe 

helyezni. Ügyelve a szelektív 

hulladékgyűjtés szabályaira, valamint az 

alapos kézfertőtlenítésre.  

folyamatos 

 
minden oktató 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

1,5 méteres távolság betartására és 

kézfertőtlenítési kötelezettségre felhívó 

piktogramok elhelyezése.  

2020.08.31. 

 

 

területfelelős igh. 
igazgató 

 

A sorban állás szabályait figyelembe véve a 

várakozók között 1,5 méteres távolságot kell 

tartani, különös tekintettel az iskolai büfénél. 

folyamatos 
minden oktató, 

iskola rendész 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

A személyi higiéné betartása a szakképző 

intézmény minden tanulója, alkalmazottja, 

látogatója részéről szükséges. Ez magában 

foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy 

az alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési 

folyamatos 

 
minden oktató 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 
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etikett betartását, illetve az arc felesleges 

érintésének kerülését, valamint a szájat és az 

orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) 

használatára vonatkozó szabályok betartását.  

A közösségi terekben (pl. folyosó, aula, stb.) 

az orrot és szájat eltakaró maszk használata 

kötelező! Az iskola oktatói a bejáratnál, a 

titkárságon és a tanári szobákban elhelyezett 

fertőtlenítőszer adagolók segítségével 

végezhetik a kézfertőtlenítését. A tanulók a 

bejáratnál és a vizes blokkok előtt elhelyezett  

fertőtlenítőszer adagolók segítségével 

végezhetik a kézfertőtlenítését. Az egyéb 

dolgozók és az ügyintézésre érkező vendégek   

a bejáratnál és a vizes blokkok előtt 

elhelyezett  fertőtlenítőszer adagolók 

segítségével végezhetik a kézfertőtlenítését. 

A bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő 

kötelező használatáért az iskola rendész a 

felelős. Távollétében az ügyeletes oktató(k) 

felelős(ek). A vizes blokkok előtt elhelyezett 

kézfertőtlenítő kötelező használatáért az 

ügyeletes oktatók a felelősek.   

Az iskola területére a járványmegelőző 

intézkedés miatt kizárólag előzetes időpont-

egyeztetéssel, és igazgatói engedéllyel 

léphetnek be. Időpontot a 49/505-280-es 

telefonszámon, vagy a 

szechenyi@mezokovesd.t-online.hu e-mail 

címen tudnak egyeztetni. 

folyamatos titkárság 

igazgató, 

területfelelős ighk. 

 

Belépés az intézménybe: 

Az iskola titkársága munkaidőben elérhető. 

Az iskolába belépés a főbejáraton keresztül 

lehetséges. 

A forgalom dokumentálása külön füzetben 

történik. 

A nem iskolai dolgozók adatszolgáltatása a 

belépéshez: 

- név / cég / hivatal, 

- milyen okból keresi az iskolát, a 

titkárság tájékoztatása miatt,  

- gépkocsi rendszám felírása, 

- belépés / kilépés időpontja. 

Az iskolai dolgozóknál a belépés / kilépés 

dokumentálása.   

folyamatos 

 
iskola rendész 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

Előzetes időpontfoglalással, igazgatói 

engedéllyel, hivatali ügyintézés céljából 

érkezőknek a szakképző intézményben az 

orrot és a szájat eltakaró maszk viselése és a 

belépéskori kézfertőtlenítés kötelező.  

folyamatos iskola rendész igazgató 

mailto:szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
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Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, 

könyvtári létesítmények tisztaságára, 

megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, 

valamint szintén virucid hatású 

felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek 

használatára. A virucid hatású 

fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó 

által magyar nyelven feltüntetett használati 

utasítás szerint, megfelelő koncentrációban 

és megfelelő behatási idővel kell 

felhasználni. A megfelelő kéz- és 

felületfertőtlenítő szerek folyamatos 

rendelkezésre állásáról, beszerzéséről 

gondoskodni szükséges.  

folyamatos 
technikai dolgozók, 

gazdasági vezető 
igazgató 

A gyakran érintett felületeket rendszeresen – 

legalább kétóránként – fertőtleníteni 

(ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok 

stb.) kell. A kávégép, adagolók rendszeres 

tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid 

fertőtlenítőszerrel.  

folyamatos technikai dolgozók 
igazgató, 

területfelelős ighk. 

Zárt térben az esetleges kórokozók 

koncentrációjának csökkentése érdekében 

kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos 

vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre. Mesterséges 

szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az 

ablakok, javasolt a minél gyakoribb 

természetes szellőztetés egyidejű 

alkalmazása.  

folyamatos minden oktató 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 
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Az olyan légtechnikai készülékeknek, 

amelyek a friss levegő utánpótlására nem 

alkalmasak és kizárólag a belső levegőt 

forgatják (pl. split klíma) nem megengedett a 

használatuk.   

folyamatos technikai dolgozók 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

 

Szükséges gondoskodni a szakképző 

intézménybe érkezők megfelelő 

tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális 

házirendjéről, az új típusú koronavírus 

járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, 

a járvány miatti korlátozásokról.  

folyamatos 

minden oktató, 

munkaközösség 

vezetők, 

területfelelős ighk. 

igazgató 

 

Szükséges az intézmények belső intézkedési 

terveinek, szabályzataikban foglaltaknak 

fokozott betartása és betartatása, valamint 

ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési 

protokollok kiegészítése és rendszeres 

aktualizálása a járványhelyzet alakulásához 

igazodva.  

folyamatos 

minden oktató, 

munkaközösség 

vezetők, 

területfelelős ighk. 

 

igazgató 
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2. A tanórák látogatása, a beiratkozás 
.  

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrző 

A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, 

hogy a tanterem kapacitásának 

figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 

méteres védőtávolság betartható legyen. 

Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem 

tartható, maszk viselése kötelező. 1,5 méteres 

védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon 

részt vevő tanulók számára a maszk viselése 

ajánlott.  

folyamatos 

minden oktató, 

munkaközösség 

vezetők, 

területfelelős ighk. 

igazgató 

A kiscsoportos vagy személyes konzultációs 

lehetőséget folyamatosan biztosítani 

szükséges.  
folyamatos 

minden oktató, 

munkaközösség 

vezetők, 

területfelelős ighk. 

igazgató 

A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt 

vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás 

során az elektronikus levelezést, illetve a 

tanulmányi rendszeren keresztüli 

lehetőségeket is széleskörűen alkalmazni 

javasolt. A beadandó dokumentumok, 

dolgozatok kiértékelésébe való betekintési 

lehetőséget továbbra is biztosítani kell, 

melynek során fokozottan ügyelni kell a 

biztonsági szabályok betartására.  

folyamatos 

minden oktató, 

munkaközösség 

vezetők, 

területfelelős ighk. 

igazgató 

Valamennyi oktatási és közösségi tér 

esetében az előírt takarítási útmutató teljes 

körű betartása szükséges. Ezt megfelelő 

módon dokumentálni kell. A termekben a 

tanulói csoportok váltása között a 

felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.  

Takarítási napló vezetése. 

folyamatos 
technikai dolgozók, 

gazdaságvezető 
igazgató 
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3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 
 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrző 

A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt 

vevő tanulókra, oktatókra az általános 

higiénés rendszabályok vonatkoznak. A 

gyakorlat megkezdése előtt kötelező a 

szappanos kézmosás vagy alkoholos 

kézfertőtlenítő használata. A gyakorlat során 

amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem 

tartható, a maszk használata kötelező, a 

védőtávolság megtartása esetében ajánlott.  

folyamatos minden oktató 

munkaközösség 

vezetők, 

területfelelős ighk. 

 

A tanműhelyi öltözőkben az oktató 

gondoskodik arról, hogy a tanulók egyszerre 

csak biztonságos létszámban öltözzenek. 
folyamatos minden oktató 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

Az oktatóknak a képzést megelőző kötelező 

oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás) 

kivitelezése lehetőség szerint online 

formában valósuljon meg. Amennyiben ez 

nem megoldható, a zártkörű rendezvényekre 

vonatkozó szabályok betartásával kell azt 

megszervezni.  

2020.09.01. területfelelős igh. igazgató 

A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató 

kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni 

védőeszköz-használatot folyamatosan 

ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a 

gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség 

szerint biztosítani kell.  

folyamatos minden oktató 
munkaközösség 

vezetők 

A gyakorlat során az eszközöket – 

amennyiben azt nem károsítja – az oktató, 

vagy az általa megbízott személy virucid 

hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.  

folyamatos minden oktató 
munkaközösség 

vezetők 

A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat 

a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell 

tartani.  
folyamatos minden oktató 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében 

az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges. Ezt megfelelő módon 

dokumentálni kell. A termekben a tanulói 

csoportok váltása között a felületfertőtlenítést 

biztosítani szükséges.  

folyamatos technikai dolgozók gazdasági vezető 
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4. A számonkérés, beszámolás rendje 
 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrző 

A szóbeli számonkérés napja, érintett 

területe, valamint a várható létszáma előre 

tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel 

biztosítva a járványügyi szabályok betartását.  

folyamatos minden oktató 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra 

vonatkozó szabályok betartása szükséges. 

Írásbeli számonkérés esetén javasolt a 

személyes segédeszközök használata. Az 

írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után 

biztonságosan javíthatók a higiénés 

szabályok betartásával. 

folyamatos minden oktató 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

A számonkéréseken kizárólag egészséges, 

tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató 

vehet részt.  

folyamatos minden oktató 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, 

amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem 

tartható, maszk viselése kötelező. 

Amennyiben a 1,5 méteres személyes 

távolság tartható, maszk viselése ajánlott. 

Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges 

a munkafelületeken és a segédeszközökön.  

folyamatos 
minden oktató, 

technikai dolgozók 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 
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5. Kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok 
 

Nem releváns. 

 

6. Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások 
 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrző 

A tanévnyitó rendezvényeket – lehetőség 

szerint a szabadban – úgy szükséges 

megszervezni, hogy a jelenlévők 

összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A 
lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a 

javasolt védőtávolság (1,5 méter) betartására. 

2020.09.01. 

folyamatos 

minden oktató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

igazgató 

 

A zárt térben megrendezésre kerülő 

tanévnyitó rendezvényeken maszk használata 

kötelező, ha a 1,5 méteres személyes távolság 

nem tartható; amennyiben tartható a 1,5 

méter távolság, a maszk viselése javasolt.  

folyamatos 

minden oktató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

igazgató 

 

Zárt térben történő programoknál a maszk 

használata kötelező, amennyiben a 1,5 

méteres személyes távolság nem tartható; 

amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság 

tartható, a maszk viselése ajánlott.  

folyamatos 

minden oktató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

igazgató 

 

A közvetlen személyes kontaktust igénylő 

programok szervezését kerülni kell.  

 
A táborokat a területileg illetékes 

járványügyi hatóság részére be kell jelenteni, 

a szervezés körülményeiről egyeztetni 

szükséges.  

folyamatos 
területfelelős ighk., 

 

igazgató 

 

Az első félévben esedékes, nagy létszámú 

tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével 

járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, 

szalagavató, kulturális program) rendezvényt 

későbbre halasztjuk.  

folyamatos 

minden oktató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

igazgató 
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7. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata 
 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrző 

Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a 

szakképzési intézményekben, és tavaszra 

vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.  
folyamatosan 

minden érintett 

oktató 

igazgató, 

területfelelős ighk. 

 

Az általános és középiskolákban a délutáni 

(nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és 

sportköröket, valamint az iskolai 

kórus/énekkar próbáit átmenetileg 

felfüggesztésre kerül.  

folyamatosan 
minden érintett 

oktató 

igazgató, 

területfelelős ighk. 

 

A párhuzamos testnevelés órák esetében az 

öltözők zsúfoltságának megelőzésére csak 

egy osztály öltözik sportfelszerelésbe, a 

másik osztály átöltözést nem igénylő 

mozgást végez. (pl. egészségügyi séta). 

Ennek egyenletes terhelést biztosító 

beosztása a testnevelő kollégák feladata. 

folyamatosan 
minden érintett 

oktató 
igazgató, 

területfelelős ighk. 

A szoros fizikai kontaktus elkerülése 

érdekében részesítsék előnyben a 

kiscsoportos tevékenységeket. A 

foglalkozások, programok során törekedjenek 

kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos 

betartására.  

folyamatos 
minden érintett 

oktató 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

A tevékenységeket javasolt a nap folyamán 

időben elosztani, hogy egyszerre minél 

kevesebben legyenek egy időben egy 

helyszínen.  

folyamatos 
minden érintett 

oktató 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

A tevékenységek során – lehetőség szerint – 

a testi kontaktus nélkül megvalósítható 

feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni. 
folyamatos 

minden érintett 

oktató 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 
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8. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 
 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrző 

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 
ütemezés, pontos időpont megadásával) az 

eltérő osztályokban tanulók közötti 

találkozások számát csökkenteni kell.  

folyamatos 
védőnő, 

iskolaorvos  
igazgató 

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.  

folyamatos 

technikai dolgozók, 

védőnő, 

iskolaorvos 

igazgató 

 
Amennyiben az egészségügyi ellátás során a 

gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg tanuló esetén” 

pontja szerinti intézkedések megtétele 

szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a 

vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és 

az eszközök fertőtlenítésével, és alapos 

szellőztetéssel.  

 

folyamatos 
védőnő, 

iskolaorvos  
igazgató 
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9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 
 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrző 

 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van.  

folyamatos 

 

szülők, 

osztályfőnökök 

 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

 

Ha egy diáknál az iskolában, tanítás közben 

jelentkeznének tünetek, akkor gondoskodni 

kell mielőbbi elkülönítéséről és a szülő 

értesítéséről. A beteg gyermek felügyeletét 

ellátó személynek kesztyű és maszk 

használata kötelező. Az elkülönítés jó 

időben az udvar fedett részén található 

ülőhelyen, rossz időben az iskola 

kápolnájában történik. Az elkülönített 

tanuló felügyeletéről az iskolavezetés 

kijelölt személy segítségével gondoskodik. 

A szülő köteles haladéktalanul gyermekéért 

jönni és a háziorvost telefonon értesíteni. 

folyamatos 

minden oktató, 

védőnő, 

iskolaorvos  

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

 

A tüneteket észlelő oktatók, és dolgozók a 

tüneteket kötelesek azonnal jelezni az 

iskolavezetés felé. Ha az oktató, vagy 

dolgozó állapota azt lehetővé teszi, a 

bejelentést követően hazamegy és felveszi 

a kapcsolatot a háziorvosával. Ha nem tud 

hazamenni a súlyos állapota miatt, mentőt 

kell hívni, és a mentő kiérkezéséig el kell őt 

különíteni az iskola kápolnájában. 

folyamatos 

minden oktató, 

védőnő, 

iskolaorvos  

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

 

Valamennyi fertőzésgyanút azonnal 

naplózni kell a titkárságon vezetett idősoros 

naplóban. 

folyamatos 
titkárság, technikai 

dolgozók 

igazgató, 

területfelelős ighk. 

 

A fertőzésgyanúval elküldött tanulókat és 

alkalmazottakat írásban fel kell szólítani a 

betegellátónál történő megjelenésre. A 

felszólítás átvételét az érintettek 

aláírásukkal hitelesítik. 

folyamatos 
titkárság, 

iskolarendész 

igazgató, 

területfelelős ighk. 

 

A fertőzésgyanúval elküldött tanulókról a 

titkárság e-mail formájában tájékoztatja az 

oktató testületet minden nap végén. Az e-

mail tartalmazza az aznap elküldött tanulók 

nevét és osztályát.  
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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.  

folyamatos 

minden oktató, 

védőnő, 

iskolaorvos 

igazgató 

A szülőket tájékoztatni kell, hogy 

amennyiben gyermeküknél tüneteket 

észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  

A szülőket tájékoztatni kell arról, hogy a 

szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van. 

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki 

bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy 

kórházi zárójelentéssel jöhet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a 

járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot 

szükséges bemutatni. 

folyamatos osztályfőnökök 

igazgató, 

területfelelős ighk., 

munkaközösség 

vezetők 

 

Az iskolával jogviszonyban álló gyermek, 

tanuló, oktató vagy egyéb dolgozó igazolt 

koronavírus-fertőzésről tudomást szerez, azt 

az intézmény vezetője, vagy akadályoztatása 

esetén helyettese haladéktalanul köteles 

bejelenteni a 

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu  

és a  

C19fenntartoibejelentes@nive.hu 

címen. A bejelentés tartalmazza az érintettek 

számát, státuszát (oktató, tanuló, stb.), 

valamint a gyermek, tanuló esetében az 

érintett osztály azonosításához szükséges 

információkat.   

folyamatos minden oktató 

igazgató, 

területfelelős ighk. 

 

mailto:vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu
mailto:C19fenntartoibejelentes@nive.hu
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Melléklet: 

1. számú melléklet, a megbetegedés jellemző tünetei 
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, 

akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három 

napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:  

• köhögés;  

• nehézlégzés, légszomj;  

• láz;  

• hidegrázás;  

• izomfájdalom;  

• torokfájás;  

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.  

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is 

beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például: 

émelygés,  

• hányás és/vagy  

• hasmenés.  

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és 

kövesse az utasításait. 

 

 

 

10. Kommunikációs szabályok 
 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrző 

A járványmegelőző intézkedési terv 

megjelenítésre kerül az iskola honlapján. Az 

iskola oktatói és alkalmazottai számára az 

SZMSZ mellékleteként ismertetésre kerül 

digitális formában, amelyet a megismerési 

nyilatkozat aláírásával igazolnak.  

az intézkedési 

terv frissítése 

okán  

folyamatos 

minden oktató, 

dolgozó 
igazgató 

 


