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Az eljárásrend célja: az új koronavírus okozta megbetegedés intézményünkbe való 

bejutásának megakadályozása. A tanulók, a pedagógusok és az iskolai dolgozók egészségének 

megőrzése. 

A fertőzés megelőzésére irányuló intézkedések, tevékenységek az intézmény minden 

tanulójára, pedagógusára és minden egyéb dolgozójára kötelezőek. 

 

 

Helyi Intézkedési terv 

 

Az intézményvezető a járványügyi helyzetre való tekintettel „válságkezelési törzset” hozott 

létre, melynek tagjai: az intézményvezető, a helyettesek, intézményegység-vezető a gazdasági 

ügyintéző és az iskolatitkárok. 

 

1. Az intézményben a tanév megkezdése előtt mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást 

végeztünk, melyet az intézményvezető és a helyettesek ellenőriztek. 

 

2. A rendszeres fertőtlenítéshez szükséges tisztító és fertőtlenítő szereket időben 

beszereztük. 

3. Az intézményben csak egészséges, tüneteket nem mutató tanulókat fogadunk. A szülő 

köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél, vagy a tanulóval egy háztartásban élő 

bármely személynél koronavírus gyanú, vagy igazolt fertőzés van.  

 

4.  Elkülönítő helyiséget jelöltünk ki az esetleges Covid fertőzés tüneteit mutató tanulók 

számára. A szülőt azonnal értesítjük, megérkezéséig a tanuló felügyeletét ellátjuk. 

Távozása után a helyiséget fertőtlenítjük. Az a tanuló, aki bármely betegség miatt otthon 

maradt, a gyermekorvos vagy kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel 

jöhet újra az intézménybe.  

 

5. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, igazolt hiányzásnak 

tekintjük. A szülő írásbeli kérelmére határozat formájában engedélyezzük a hiányzást. 

 

 

6. Az oktatásban csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. (Munkáltatói 

utasítás a kapcsolattartásról 2021.06.14.) Az a  pedagógus, aki bármely betegség miatt 

otthon maradt, a házirovos vagy kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel 

jöhet újra az intézménybe.  

7. Térítési díj fizetése átutalás útján történik a megadott időpontban. 

 



8. A szülőket, pedagógusokat, alkalmazottakat tájékoztatjuk a koronavírus helyzettel 

összefüggő legfontosabb intézkedésekről és a helyi intézkedési tervben foglaltakról. 

 

9.  Az intézményi csoportosulások megelőzésének érdekében szabályoztuk az 

intézménybe lépés helyét. Az előtérben illetve az ebédlőben való gyülekezés helyett a 

felső tagozaton a tanulók egyből az osztályterembe mennek. A tanulók az alsó tagozaton 

07:30 perckor, a felső tagozaton 07:40 perckor léphetnek be az iskola épületébe. Az alsó 

tagozaton indokolt esetben, igény szerint 07.00 órától 07.30-ig ügyeletet biztosítunk. 

Az intézménybe léptetéshez igénybe vesszük a telephely és a székhely épületeinek több 

bejáratát is, ahol kézfertőtlenítő állomásokat helyezünk el. (Fényes utca: Főbejárat, 

Csarnok felőli bejárat, Iskola utca felőli bejárat. Úttörő utca: Főbejárat, B2 bejárat) 

 

10. Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi 

intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően a 

köznevelési intézménybe csak a védettség igazolását követően lehet belépni. Ez alól 

kivételt jelent az intézményben foglalkoztatott, a nevelő-oktató munkát végző személy, 

az intézménnyel jogviszonyban lévő gyermek, tanuló.  

A tanulót kísérő egy fő nagykorú személy mindkét telephelyen a bejáratig kísérheti. 

Indokolt esetben az igazgató írásbeli kérelemre engedélyt adhat a tanteremig történő 

kísérésig. 

 

11. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. 

Az oktatáshoz nem szükséges bútorzatot, tárgyakat a tantermekből eltávolítottuk, a 

padokat széthúztuk. 

 

12. Maszk viselése tanórákon a tantermekben nem kötelező, de a közösségi terekben igen.  

A tantermek rendszeres szellőztetését biztosítjuk. 

 

13. A szünetben való tartózkodás idejére a közösségi tereket és az iskolaudvart az osztályok 

között felosztottuk. 

 

14. Az osztályok keveredésének elkerülése érdekében arra törekszünk, hogy a 

tanulócsoportok ugyanazt a tantermet használják a nap folyamán. Szaktanterem 

használata esetén (Fizika, Kémia, Informatika, Rajz, Ének, Technika), az osztályok 

váltása között felületfertőtlenítést végzünk. 

 

15. A testnevelés órákat igyekszünk a szabadtérben megtartani. Az öltözők rendjét a 

tanulócsoportok keveredésének elkerülése érdekében a szabályoztuk. A fiúk az 

osztályteremben öltöznek, a lányok az öltözőben. 

 

16. A délután sportfoglalkozásokat úgy szervezzük, hogy az évfolyamok ne keveredjenek. 

A szakkörök szervezésénél figyelmet fordítunk az osztályok egymástól való 

elkülönítésére. Az iskolai kórus próbáit tagozatonként, külön tartjuk. 

 



17. Tanévnyitó ünnepséget az első és az ötödik évfolyam részvételével szerveztük meg. A 

többi évfolyam az iskolarádión keresztül hallgatta meg az ünnepi műsort. 

 

18. Rendezvények megszervezése során figyelembe vesszük az aktuális járványügyi 

helyzet által meghatározott létszámkorlátozásokat. 

 

19.  Felső tagozatunkon megszerveztük a szakaszos, időben elkülönített, osztályonkénti 

ebédeltetést. Alsó tagozatunkon az osztályok térbeni egymástól való elkülönítésére 

helyeztük a hangsúlyt.  

Az asztaloknál helyet foglaló gyerekek számát szabályozzuk, és a székek elhelyezésével 

igyekszünk növelni a távolságot. 

 

20. A zsúfoltság elkerülése érdekében az osztályok a csengetési rendtől eltérő időpontban 

kezdik meg az étkezést. A sorban állás esetén felfestett csíkok segítik a tanulókat a 

távolság megtartásában. 

 

21.  Étkezés előtt és után alapos kézmosás kötelező.  

 

22. Az ebédlő zsúfoltságának elkerülése érdekében a hetedik és nyolcadik osztályosok az 

első szünetben, az ötödik és hatodik osztályosok a második szünetben tízóraiznak. Az 

alsó tagozat tanulói az osztályteremben tízóraiznak. 

 

23. A felső tagozat épületében működő büfét, igénybe vehetik a tanulók. A sorban állást itt 

is felfestett csíkok segítik. A maszk használata itt is kötelező. 

 

24. A mosdókban folyékony szappant és papírtörlőket biztosítunk a rendszeres 

kézmosáshoz. A fiú mosdókban kézszárítókat biztosítunk. 

 

25. Takarító napló jelzi a mosdók rendszeres takarítását. A takarítást végző dolgozók 

részére védőeszközt biztosítunk (maszk, védőkesztyű). A helyiségek takarítását 24 órás 

virucid szerrel végezzük. 

 

26. A tanulókat az első tanítási napon részletesen tájékoztattuk a személyi higiénia alapvető 

szabályairól, és ezen intézkedési tervben foglaltakról. 

 

27. A felső tagozaton a délutáni napközis csoportok foglalkozása előtt fertőtlenítjük a 

padokat, székeket.  

 

28. Emeletenként csak két csoport elhelyezését engedélyezzük az egymástól legtávolabb 

lévő tantermekben. 

 

29. A vegyes csoportokon belül tanulási időben a különböző osztályok tanulóit 

padsoronként vagy a szomszédos tantermek igénybevételével egymástól elkülönítjük. 

(Felnőtt felügyelet biztosított). 

 



30. A felsős napközis csoportokban is az uzsonna elfogyasztása a tanteremben történik. 

 

31. Az udvar és a folyosó részek felosztása a napközis csoportok között is megtörtént. 

 

32. Biztosítjuk a megosztott, egyszerre kis létszámban történő mosdó használatot. 

 

33. Egy-egy csoport csak a saját játékait használja. 

 

34. A gyerekeket pár perces eltéréssel indítjuk a termekbe, az udvarra illetve haza. 

 

35. A napközis termeket is rendszeresen szellőztetjük.  

 



A fertőzés megelőzésére irányuló tevékenységek 

 

Az egészséges és biztonságos munkavégzési feltételek biztosítása és a koronavírus terjedésének 

megakadályozása érdekében minden munkavállaló követi és betartja a munkáltatói utasítást 

(2021.06.14.) 

 

• Ha megbetegedés tüneteit érzi, azonnal jelzi közvetlen felettesének 

• Családban történő megbetegedések esetén fokozott figyelemmel legyen a fertőzés 

elkerülésére, jelezze azt közvetlen felettesének. 

• Törekedjék a köhögési etikett betartására 

• Intézményen belül kerülje a közvetlen kontaktust munkatársakkal 

• Közösségi terekben, nevelői szobában maszk viselése kötelező 

• Az intézménybe lépve kézfertőtlenítés történik 

• Csak papír kéztörlőt használjon az intézmény területén 

• Naponta többször szellőztesse az általa használt tantermeket  

• Az intézmény területén kívülre programokat novembert követően nem szervezünk 

 

Teendő beteg személy esetén: 

 

1. Amennyiben egy gyermeknél, 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. 

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

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

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

 

3. 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. 

4. Haladéktalanul be kell jelenteni az igazolt koronavírus-fertőzést az alábbi e-mail címeken: 

- koronavirus@baptistasegely.hu 

- nepegeszsegugy@hajdu.gov.hu 
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INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK 

ESETÉBEN 

(INTÉZKEDÉSI TERVA KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 5. verzió alapján) 

1. Amennyiben egy köznevelési intézményben egy gyermek, tanuló esetében COVID-19 

fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, 

amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan 

és a légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől 

számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható.  

2. Iskola esetében, az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás 

változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba tartozó tanulók 

közül azok, akik oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott 

tanulók 5 napig karanténba kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény 

gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott 

tananyag, a házi feladat) megküldéséről részükre. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról 

történő bekapcsolódás lehetőségét az adott intézmény a helyben kialakult módon, a 

rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja.  

 

 

 
 

Téglás, 2021. január 17. 

 

       …………………………………………. 

        Szilágyiné Bodnár Erzsébet 

        intézményvezető 


