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Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Csólyospálosi Tagintézményének eljárásrendje járványügyi készültség idejére 

3. verzió (változásokkal egységes szerkezetben) 2020. október 1. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdésének d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Ál-

lamtitkársága által a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. ren-

deletre tekintettel kiadott, a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló Intézkedési terv (protokoll) végrehajtására 

az alábbi Eljárásrendet adom ki: 

o Védő, óvó előírások járványügyi készültség idején 

o Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és iskolai dolgozó 

látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, nincs olyan légúti fertőző be-

tegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, stb.), amely miatt mások 

egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna, továbbá az elmúlt 10 

napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített koronavírussal 

fertőzött személlyel és külföldön nem járt.  

o A tanév megkezdésekor valamennyi tanuló törvényes képviselője nyilatkozik az 1. sz. 

melléklet aláírásával arról, hogy nincs olyan körülmény, ami kizárná, hogy a tanuló 

közösségben tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást kizáró 

körülmény a továbbiakban bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíteni kell telefo-

non, emailben az iskolát, illetve az osztályfőnököt. A közösségben való tartózkodást 

kizáró körülmény megszűnéséig a tanuló az intézményt nem látogatja. Azok a szülők 

akik gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továb-

biakban: NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A 

szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fer-

tőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, más iskolai dolgozó, aki bármilyen 

betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi 

zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi 

hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemu-

tatni. 

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

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

lező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezés-

kor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az 

intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisz-

tifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek ese-

tén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mérté-

ket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a tör-

vényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

o Az intézménybe belépni mindenkinek alkoholos kézfertőtlenítés után lehet. 

o Belépni a szájat és az orrot eltakaró maszkban lehet. A maszkviselés az épület közös-

ségi tereiben, folyosóin való tartózkodás idején mindenki számára kötelező. A gyerme-

kek számára a szájmaszk beszerzése a szülők feladata. 
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o Az óraközi szünetekben, megfelelő időjárás esetén, a tanulóknak az udvaron a szabad-

ban kell tartózkodni és kerülniük kell másokkal a közvetlen, személyes kontaktust. 

o A tantermekben a maszkviselés lehetséges, de nem kötelező. A járványügyi készültség 

idején lehetőség szerint osztálytermi rendszerben tanítunk, a tanulók csak a csoport-

bontások, valamint informatika és testnevelés órák idején változtatnak tantermet.  

o A tantermekben az osztályfőnök által kialakított ülésrend megtartása kötelező. 

o Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az iskolában tartózkodásuk során lehetőség szerint 

kerüljék másokkal a közvetlen, személyes kontaktust, és az épület mosdóiban naponta 

többször fertőtlenítő hatású folyékony szappannal mossanak kezet!  

 

o Pedagógusok és alkalmazottak feladatai 

o Az iskolába a tanulókon és alkalmazottakon kívül belépő személyek figyelmét felhívni 

arra, hogy csak maszkban, kézfertőtlenítés után léphetnek az iskolába és belépéskor a 

2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kell aláírniuk.  

o A tanév megkezdése előtt valamennyi pedagógus és alkalmazott nyilatkozik a 3. számú 

melléklet szerinti nyilatkozat aláírásával arról, hogy nincs olyan körülmény, ami ki-

zárná, hogy közösségben tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben való tartóz-

kodást kizáró körülmény a továbbiakban bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíti 

telefonon vagy e-mailben az intézményvezetőt vagy helyettesét, a tagintézmények-ve-

zetőit és a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig az intéz-

ményt nem látogatja. 

o A takarító alkalmazottak a tanév megkezdése előtt, és minden tanítási napon fertőtle-

nítő takarítást végeznek a tantermekben, irodákban és egyéb helyiségekben. Ha vala-

mely tanteremben a nap folyamán osztály-, illetve csoportváltásra kerül sor, a takarító 

alkalmazottak az óraközi szünetben felületfertőtlenítést végeznek. A felületfertőtlení-

tést a takarító alkalmazottak szükség szerint a tanteremben tanító pedagógus közremű-

ködésével végzik. 

o A pedagógusok és alkalmazottak az épület folyosóin lehetőség szerint kerülik másokkal 

a közvetlen személyes kontaktust. 

o Ha a tanítási nap folyamán a tanteremben osztály-, illetve csoportváltásra kerül sor, az 

órát tartó pedagógus a felületfertőtlenítést követően engedi be a tanulókat a tanterembe. 

o A pedagógusok a tanórák idején gondoskodnak a tanterem lehetőség szerinti folyama-

tos szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a tanulócsoportok lehetőség szerint lazán, egy-

mástól távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben. 

o A pedagógus a tanév első tantermi foglalkozásain meghatározza az osztály, csoport 

ülésrendjét, és a tanév hátralévő részében gondoskodik az ülésrend szigorú betartásáról. 

o A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad térben kell megtartani. Az órák 

során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

o Az ebédeltetés úgy kell megszervezni, hogy az iskolából történő közlekedés és az étke-

zés során a lehetőség szerint a védőtávolság betartható legyen, étkezés előtt és után ki-

emelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfer-

tőtlenítésére. 
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o Az osztályfőnök feladatai 

o Az osztályfőnök az első tanítási napon tájékoztatja a tanulókat az iskolában a járvány-

ügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendről. 

o Az osztályfőnök az első tanítási napon összegyűjti a tanulóktól az 1. számú melléklet 

szerinti nyilatkozatokat.  

o Teendők beteg személy esetén 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

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

ségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek 

esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell 

hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyer-

mekorvosát. 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 felkészült-

séggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyer-

mekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan 

nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott ak-

tuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

 

 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉS ESETÉBEN 

 

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását 

stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet 

vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonat-

kozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata. Amennyiben 

Intézményünben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatósá-

got, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hi-

vatalát, valamint Szegedi Tankerületi Központot haladéktalanul tájékoztatni kell. 

A Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által 

elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézke-

désekről az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja ha bebizonyosodik, 

hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje ko-

ronavírus-pozitív. 

Koronavírus érintettség esetén intézményünkben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkí-

vüli szünetet. 

Az intézményben vagy azon belül meghatározott osztályokban a tantermen kívüli, digitális 

munkarend határozott időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény ha-

ladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az 

intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatá-

sára. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg 
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és hajtják végre. 

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellen-

őrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem 

igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók 

a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási 

célból nem látogathatják. 

Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen 

kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szer-

vezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból 

nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. 

A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosíta-

nia kell a gyermekétkeztetést. 

 

Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó 

rendezvényeinket (iskolaiműsor, bál, kulturális program) későbbre halasztjuk, vagy a megszer-

vezés során tekintettel leszünk az alábbiakra: 

 az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

 az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

 zárttéri helyett szabadtéri rendezvényt szervezünk, 

 a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontjuk és a résztvevők körét korlátoz-

zuk. 

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezlet csak a járványügyi előírások betartása 

mellett tartható meg, lehetőleg szabad térben. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk 

online, e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) 

vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is el-

juttatható a szülőkhöz. 

 

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, 

illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. 

 

Az őszi időszakban úszásoktatást nem szervezünk. A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfog-

lalkozásokat, sportköröket, az iskolai énekkar próbáit átmenetileg korlátozhatjuk. 

 

Jelen eljárásrendet a helyben szokásos módon nyilvánossá tesszük (bejáratoknál, weblapon, az 

iskola és az osztályok Facebook oldalai) 

Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes. 

 

Forráskút, 2020. október 1. 

Geráné Kullai Melinda 

tagintézmény-vezető 
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Takarítással kapcsolatos feladatok 

 

A intézményben időszakonként (hetente) alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást 

kell elvégezni. Az intézmények vezetői ellenőrizzék a takarítások végrehajtását. Az alapos 

mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás 

az alábbiakra vonatkozik: 

- klímaberendezés tisztítása, fertőtlenítése; (nyáron megtörtént) 

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; (folyamatos) 

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

vegyszeres tisztítására; (naponta, hetente) 

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; (naponta, hetente) 

- játékok, sporteszközök tisztítására; (naponta) 

- radiátorok, csövek lemosására; (naponta, hetente) 

- ablakok, üvegfelületek tisztítására; (naponta, hetente) 

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; (naponta, hetente) 

- képek, tablók, világítótestek portalanítására; (naponta, hetente) 

- pókhálók eltávolítására; (naponta, hetente) 

- rovar- és rágcsálóirtásra; (félévente) 

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

lyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. 

(folyamatos) 

A tanév során: 

 A bejáratnál (alkoholos vagy gél) kézfertőtlenítőt kell használni minden belépőnek. 

 Minden mosdóban biztosítjuk a fertőtlenítőt is tartalmazó szappant, továbbá papír kéz-

törlőt és egészségügyi papírt. 

 Lehetőség szerint a tantermekben is elhelyezünk kézfertőtlenítőt vagy fertőtlenítőt is 

tartalmazó szappant, papírtörlőt, papírzsebkendőt. 

 A kilincsek, ajtók, székek, padok, asztalok vegyszeres tisztítását, fertőtlenítését minden 

nap el kell végezni. 

 Minden teremben fertőtlenítő takarítás során padló és felülettisztítást kell végezni. 

 


