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A köznevelési intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020-2021. 

tanévben „Intézkedési Terv”-et készített, melyet a járványügyi készenlét idején szükséges 

alkalmazni.  

Jogszabályi háttér: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_2020_2

021_tanev_3_egyseges_szerkezetben.pdf 

https://koronavirus.gov.hu 

Intézményünk az „Intézkedési Terv”-ben leírtaknak megfelelőlen az alábbi helyi eljárásrendet 

dolgozta ki a koronavírus elleni intézményi védekezésre: 

Takarítás, fertőtlenítés: 

● A gimnázium valamennyi helyiségében alapos, mindenre kiterjedő, fertőtlenítő, 

tanév eleji takarítást kell elvégezni. 

● A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ ajánlását. 

● Fertőtlenítő takarítás végzése a tanév során naponta, az órarend alapján elkészített 

takarítói beosztás szerint történik. 

● Osztályok, csoportok cseréje „vándorlása” esetén minden esetben megtörténik a 

tanterem soron kívüli fertőtlenítése.    

A fertőtlenítés kiemelt helyszínei, tárgyai: 

● az intézmény dolgozói által használt helyiségek, 

● a tanulók által használt tantermek, helyiségek, berendezései és felszerelései,  

● az informatikai tanterem, informatikai eszközök, 

● vizesblokkok, 

● közös használatú berendezések.  

Az intézmény látogatása: 

● Tanítási időben, az épületben csak a tanulók és az intézmény dolgozói tartózkodhatnak. 

● A tanítási órákat, és a tanórán kívüli rendezvényeket kizárólag egészséges, tüneteket 

nem mutató tanuló látogathatja.  

● Külső személyek csak szükség esetén, lehetőleg egyeztetett időpontban jöhetnek be. 

Számukra a kézfertőtlenítés és a maszkhasználat kötelező. 

● Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

● A szülő köteles az iskolát írásban (e-mail, KRÉTA) értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

Biztonságos környezet kialakítása: 

● A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől 

kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_2020_2021_tanev_3_egyseges_szerkezetben.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_2020_2021_tanev_3_egyseges_szerkezetben.pdf
https://koronavirus.gov.hu/
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érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor 

mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az 

országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve 

gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja 

ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt 

vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. Törekszünk a 

csoportosulások megelőzésére az intézmény területén és az intézmény épülete előtt. 

● Iskolánkban 2020. 10. 12-től a tanórákon is kötelező a maszk használata a tanulóknak 

és a tanároknak egyaránt. 

● Minimálisra csökkentjük a szaktantermek közötti „vándorlást”, hogy a tanuló a lehető 

legtöbb időt töltse a saját termében. 

● Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. 

A tanórákon, foglalkozásokon a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező. A maszkok 

átadása tilos!  

● A testnevelésórákat az időjárás alakulása szerint szabad téren tartjuk meg. 

● Az iskolai ünnepek, megemlékezések az iskolai rádión keresztül történnek.  

● Fokozott figyelmet szentelünk a nagy intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A 

helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint 

nyitva kell tartani. 

● A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget és a 

papírtörlők használatát. Javasoljuk, hogy minden tanulónál legyen szükség esetére 

kézfertőtlenítő, maszk és papírzsebkendő. 

● A közösségi terekben huzamosan egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.  

● Az iskolába való belépéstől kezdve a folyosón való közlekedésnél a szájat és orrot 

eltakaró maszk viselése kötelező. 

● A szülői értekezleteket, fogadóórákat online módon tartjuk meg.  

● Folyamatos tájékoztatást tartunk a tanulóknak a személyi higiénia alapvető szabályairól. 

Teendők fertőzés-gyanú, fertőzés esetén: 

● Az intézményt érintő koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén haladéktalanul 

értesíteni kell az intézményvezetőt. 

● Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. 

● Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét 

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

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

● A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek 

el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

Kapcsolattartás: 
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Az intézmény épületébe bejönni csak előre egyeztetett időpontban, maszkban lehet. 

Ezért kérjük, hogy előzetesen, telefonon, a 06-45-570-053-as számon, e-mailben vagy 

a KRÉTA rendszeren vegye fel a kapcsolatot intézményünkkel. 

 

 


