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

Csólyospálosi Tagintézménye eljárásrendje járványügyi készültség idejére 

 

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

felhatalmazás alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága 

által a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre tekintettel ki-

adott, a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalma-

zandó eljárásrendről szóló Intézkedési terv (protokoll) végrehajtására az alábbi Eljárásrendet adom ki: 

1. Védő, óvó előírások járványügyi készültség idején 

o Az intézményt csak az látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, nincs olyan 

légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, stb.), amely 

miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna, továbbá az elmúlt 

14 napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fer-

tőzött személlyel és járványügyi adatok alapján kockázatosnak ítélt sárga vagy piros jelzésű 

országban nem járt. 

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

let aláírásával arról, hogy nincs olyan körülmény, ami kizárná, hogy a tanuló közösségben 

tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény a továb-

biakban bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíteni kell telefonon, emailben az iskolát, 

illetve az osztályfőnököt. A közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig a 

tanuló az intézményt nem látogatja. 

o Az intézménybe belépni mindenkinek alkoholos kézfertőtlenítés után lehet. 

o A tanulókon és alkalmazottakon kívüli személyeknek belépni a szájat és az orrot eltakaró 

maszkban lehet. A maszkviselés az épület folyosóin való tartózkodásuk idején kötelező. 

o Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az óraközi szünetekben lehetőség szerint tartózkodjanak 

az udvaron, és kerüljék másokkal a közvetlen, személyes kontaktust. 

o A tantermekben a maszkviselés nem kötelező. A járványügyi készültség idején lehetőség sze-

rint osztálytermi rendszerben tanítunk, a tanulók csak a csoportbontások, 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 kerül-

jék másokkal a közvetlen, személyes kontaktust, és az épület mosdóiban naponta többször fer-

tőtlenítő hatású folyékony szappannal mossanak kezet!  

2. 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 mel-

léklet szerinti nyilatkozatot kell aláírniuk.  

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

léklet szerinti nyilatkozat aláírásával arról, hogy nincs olyan körülmény, ami kizárná, hogy 

közösségben tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást kizáró körül-

mény a továbbiakban bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíti telefonon vagy e-mailben 
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az intézményvezetőt vagy helyettesét, a tagintézmények-vezetőit és a közösségben való tartóz-

kodást kizáró körülmény megszűnéséig az intézményt nem látogatja. 

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

rítást végeznek a tantermekben, irodákban és egyéb helyiségekben. Ha valamely tanteremben 

a nap folyamán osztály-, illetve csoportváltásra kerül sor, a takarító alkalmazottak az óraközi 

szünetben felületfertőtlenítést végeznek. A felületfertőtlenítést a takarító alkalmazottak szük-

ség szerint a tanteremben tanító pedagógus közreműködésével végzik. 

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

vetlen 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 folyamatos szel-

lőztetéséről, továbbá arról, hogy a tanulócsoportok lehetőség szerint lazán, egymástól távolabb 

ülve helyezkedjenek el a tanteremben. 

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

jét, 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 étkezés során 

a lehetőség szerint a védőtávolság betartható legyen, étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell 

fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

3. Az osztályfőnök feladatai 

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

szültség idején alkalmazandó eljárásrendről. 

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

nyilatkozatokat.  

4. Jelen eljárásrendet a helyben szokásos módon nyilvánossá tesszük (bejáratoknál, weblapon, az is-

kola és az osztályok Facebook oldalai) 

5. Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes. 

 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, ha-

ladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt értesíteni kell, hogy 

feltétlenül keressék meg a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasítása-

inak alapján járjanak el. 

 

Csólyospálos, 2020. augusztus 31. 

 

Geráné Kullai Melinda 

tagintézmény-vezető 
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1. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

(tanuló, szülő) 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….(tanuló neve) 

 

 

Alulírott………………………………………………………………………………… (szülő)  

 

nyilatkozom arról, hogy gyermekem esetében: 

 

– koronavírus fertőzést nem igazoltak, 

 

– nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, 

stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna, 

 

– az elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített ko-

ronavírussal fertőzött személlyel, járványügyi adatok alapján kockázatosnak ítélt sárga 

vagy piros jelzésű országban nem járt. 

 

Abban az esetben, ha a fenti körülményekben változás állna be, erről késedelem nélkül tájékoztat-

juk az iskolát a 06-77/486-036-os telefonszámon vagy az igazgatosag@cspiskola.hu e-mail címen. 

 

Az iskola járványügyi készültség idejére érvényes eljárásrendét megismertük és magunkra nézve 

kötelezőnek tartjuk. 

 

A Nyilatkozatot őszintén, felelősséggel tettem meg. 

 

Csólyospálos, 2020. szeptember 1. 

 

     

  

………………………………………………                     ……………………………………… 

 szülő tanuló 

  

mailto:igazgatosag@cspiskola.hu
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2. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

(egyszeri belépéshez) 

 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy 

– koronavírus fertőzést nem igazoltak nálam, 

– nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetem (pl. láz, köhögés, akut légzési ne-

hézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetném, és közösségben nem tar-

tózkodhatnék, 

– az elmúlt 14 napban nem voltam szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített 

koronavírussal fertőzött személlyel, járványügyi adatok alapján kockázatosnak ítélt 

sárga vagy piros jelzésű országban nem jártam. 

Nyilatkozatomat őszintén, felelősséggel tettem meg. 

 
 Név (nyomtatott betűkkel) Belépés időpontja: Aláírás 
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3. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

(pedagógus, egyéb alkalmazott) 

 

 

 

Alulírott………………………………………………………………nyilatkozom arról, hogy 

 

– koronavírus fertőzést nem igazoltak nálam, 

 

– nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetem (pl. láz, köhögés, akut légzési ne-

hézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetném, és közösségben nem 

tartózkodhatnék, 

 

– az elmúlt 14 napban nem voltam szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősí-

tett koronavírussal fertőzött személlyel, járványügyi adatok alapján kockázatosnak 

ítélt sárga vagy piros jelzésű országban nem jártam. 

 

Abban az esetben, ha a fenti körülményekben változás állna be, erről késedelem nélkül tájékoz-

tatjuk az iskolát a 06-77/486-036-os telefonszámon vagy az igazgatosag@cspiskola.hu e-mail 

címen 

 

Az iskola járványügyi készültség idejére érvényes eljárásrendét megismertem és magamra 

nézve kötelezőnek tartom. 

 

A Nyilatkozatot őszintén, felelősséggel tettem meg. 

 

 

 

Csólyospálos, 2020. szeptember 1. 

 

 

 ………………………………………………… 

 alkalmazott 
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