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INTÉZKEDÉSI TERV 

A VÁROSLIGETI MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDJE 

 

Készült az EMMI 2021/2022. tanévre vonatkozó intézkedési tervének ajánlása alapján 

Az intézmény intézkedési terve módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. A módosításra a 

járványügyi helyzet alakulásától függően a tapasztalatok figyelembevételével, valamint az EMMI, az 

NNK és az Operatív Törzs vonatkozó új utasításait követve kerülhet sor. 

Az eljárásrend intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek. 

 

Felkészülés a tanévkezdésre 

A tanév megkezdése előtt alapos fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk a fenntartó által 

biztosított megfelelő minőségű tisztítószerekkel. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során 

a takarító személyzet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását 

veszi figyelembe. 

 

Az intézmény látogatása, hiányzások kezelése 

1. Az első tanítási napon hangsúlyozottan tájékoztatjuk a tanulókat korosztályuknak megfelelő 

módon a személyi higiéne alapvető szabályairól. 

2. Minden tanulónál legyen védőmaszk, melynek használatát a közösségi terekben, folyosókon 

kérjük. A tanteremben szabadon választható a maszkok viselése. A kézfertőtlenítő használata 

ajánlott. 2021. november 8-tól intézményvezetői utasításra kötelezővé tesszünk a maszk 

használatot a tantermekben és a közösségi terekben egyaránt visszavonásig. 

3. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik és azt bemutatja, 

esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha 

a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

4. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.  

 

Az iskola épületébe történő belépés, intézményen belüli mozgás 

1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A 

közösség (amelybe a gyermek jár), egészségének megőrzése érdekében a felelős szülői 

magatartás gyakorlása, a szülői döntés a már otthon tüneteket mutató gyermek esetében 

elengedhetetlen. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  
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2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. Abban az esetben, ha a dolgozó megbetegedésre utaló 

tüneteket mutat, forduljon házi orvosához. 

3. Az iskola elkülöníti és azonnal tájékoztatja a szülőket, ha gyermeküknél tüneteket észlel. Az 

NNK aktuális eljárásrendje alapján a szülő köteles gondoskodni az orvosi vizsgálatról. A 

szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a közvetlen családban koronavírus-

gyanú, vagy igazolt fertőzés áll fenn.  

4. 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. 

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

illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. 

6. Engedéllyel rendelkező szülő, kísérő az iskolába orrot és szájat egyaránt elfedő védőmaszk 

viselésével, kézfertőtlenítő használatát követően, védettségi/oltási igazolvány bemutatása 

után léphet be. A gyerekek önállóan, szülői kíséret nélkül érkeznek az osztálytermekbe. 

7. Az első osztályos gyerekeket 2021. szeptember 17-ig felkísérheti a szülő az osztályterem 

ajtajáig. 

8. Szülő, kísérő délutáni (tanórán kívüli) foglalkozás ideje alatt gyermekére nem várakozhat az 

iskola épületében, csak az udvaron kijelölt területen. 

9. Az iskolába történő belépéskor a bejáratnál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő 

használatát kérjük, és mindenki számára biztosítjuk. 

10. Az 1. osztályos tanulók a hátsó kapun érkezzenek az iskolába. A 2-8. évfolyam a főbejáratot 

használja. Délután az alsó tagozatos tanulók a hátsó kaput, a felsősök a főbejáratot használják. 

11. Délután az alsó tagozatos tanulókat a pedagógusok meghatározott időpontokban az udvarra 

kísérik, ahol a szülők a számukra kijelölt helyen várakozhatnak. 

12. A szülők kötelesek írásban jelezni, hogy mikor érkeznek gyermekükért. 

13. Az órarend kialakításakor nagy hangsúlyt fektetünk a csoportok mozgásának lecsökkentésére. 

14. A tanulók kizárólag azon az emeleten tartózkodhatnak, ahol a tanóráik zajlanak. Ez fokozottan 

érvényes a mellékhelyiségek használatára. Az 1-4. évfolyamos tanulók azon a szinten 

használhatják a mosdót, ahol az osztálytermük található. Az 5-8. évfolyamos diákok kizárólag 

a 3. emeleten lévő mosdókat használhatják. A tornatermekhez tartozó mosdókat a testnevelés 

órán résztvevő tanulók használhatják.  

15. A mosdóban egyidőben annyi tanuló tartózkodhat, ahány elválasztott wc fülke van, de 

kézmosásnál így is ügyelni kell az egymás közötti távolság megtartására.  

 

Rendezvények, kirándulások 

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

(pl.: tanévnyitó ünnepség, hagyományos kulturális program) rendezvényeinket átszervezzük 

vagy elhalasztjuk. Zárt téri helyett kizárólag kis létszámú, szabadtéri rendezvényt szervezünk.  
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2. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információkat e-mailben és a Köznevelési 

Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) juttatjuk el a szülőkhöz.  

 

Fertőtlenítés, takarítás 

1. A kihelyezett fertőtlenítő tartályokat ellenőrizzük, és rendszeresen újra töltjük. 

2. A mellékhelyiségek takarítása rendszeresen történik, melynek elvégzését a 

takarítószemélyzetnek a kifüggesztett igazolólapon aláírásával kell hitelesítenie. 

3. A napi takarítás a fenntartó által biztosított tisztítószerekkel és személyzettel történik. 

Étkeztetés 

1. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.  

2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására 

vagy kézfertőtlenítésére. 

3. A gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú 

fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől 

védett tárolása a közétkeztető cég (HunGast Kft.) által biztosított módon történik.  

4. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert 

biztosít a közétkeztető cég. 

Iskolai egészségügyi ellátás szabályai 

1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi 

ellátásra vonatkozó szabályokat betartjuk. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi 

ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat 

maradéktalanul elvégzi az iskolaegészségügyi szolgálat.  

2. 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.  

3. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság 

kerülése, maszkhasználat) figyelembevételével történik.  

4. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, a 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések tesszük meg, mely 

egyidejűleg kiegészül a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök 

fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.  
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Teendők fertőzéssel érintett intézmény esetén 

1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul értesítjük az iskolaegészségügyi szolgálatot, ami az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről 

is gondoskodunk.  

2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használatát biztosítjuk.  

3. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza. 

4. Az adatok alapján az EMMI,  az NNK és az érintett szervezetek hatályos szabályozásóinak 

megfelelően járunk el.  

 

Kommunikáció 

Hiteles forrásokból tájékozódunk, és ennek fontosságára felhívjuk az iskola közösségéhez 

tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu 

felületein követjük.  

 

Budapest, 2021. november.8. 

        

 

          Vizi Andrea 

intézményvezető 


