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Járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrend

2020/2021. tanév

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Operatív Törzs előírásai
alapján, az alábbi eljárásrend érvényes 2020.szeptembet 1-jétől,
visszavonásig.

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
A köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk. A
takarítás ellenőrzését az intézményvezető végzi tanév kezdése előtt – megtörtént 2020. augusztus
31-én.
A tanév során minden héten az iskolavezetés ellenőrzi a fertőtlenítést és takarítást az épületben,
különös tekintettel az eszközhasználatra.
A rendhagyó tanévnyitó ünnepély a növendékeink és szüleik, hozzátartozóik számára a Barátság
Kulturális Központban lesz 2020. 09. 19-én, 17:00 órai kezdettel, melynek keretében a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes Csipkerózsika című előadását tekinthetik meg. A részvételre jelentkezni emailben – pesovarferencami@gmail.com –, a táncosoknak és hozzátartozójuknak az előadás
megtekintése ingyenes, de regisztrációt igényel!
Belépés a Táncház épületében 2020. szeptember 07-től az eljárásrend 3.2. pontja szerint történhet!

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
A nevelési-oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vesz részt.
Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Iskolánk megteszi a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a
tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Az órarend
összeállításakor és kialakításakor is ez a cél vezért.

A próbatermek infrasturktúrája kiváló, így a termekben könnyen tudunk gondoskodunk a tanulók
lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem
kötelező.
Mivel a védőtávolság nehezen tartható be a közösségi tereken, úgy a folyosókon, mosdókban,
öltözőben, úgy az intézménybe való belépéskorkötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi
megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. Minden esetben szülői nyilatkozat kötelező a
tanulók részvételéhez. Amennyiben kirándulást szerveznek a pedagógusok, kizárólag 1 napos
tanulmányi kirándulás szervezése megengedett.
A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások
betartása mellett tartjuk meg (maszk használata kötelező). Ezek szervezését a pedagógus, valamint
az iskola vezetősége koordinálja. Egyéb lényeges és szükséges információk e-mailben küldött
üzenetekkel igyekszünk eljuttatni a szülőkhöz.
Rendezvényeinket, fellépéseinket, közösségi programjainkat mindig az adott hónapot megelőzően
felülvizsgáljuk (törzskari vezetés) és az akkor érvényes járványügyi előírásokhoz igazítjuk a
szervezést.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata
belépéskor kötelező. Az intézmény területére a belépés mindenkinek saját maszk használatával
lehetséges.
A belépés a szülők számára kizárólag ügyintézés céljából, a várakozás szabadtéren, az árkádok
alatt vagy a Fő téren lehetséges, a megfelelő távolságtartás betartása mellett
A személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak
megfelelő szintű tájékoztatást kapnak az első próbaalkalomkor. (Minden tanulóval ismertetjük az
úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a
használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
Az intézménybe érkezéskor, távozáskor, az illemhely használata esetén mindenki alaposan
mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét. A gyerekekkel tudatosítani kell a használat fontosságát
és a mértékletességet.

A fertőtlenítő takarítás során (takarító személyzet) kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel
gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtókilincsek, korlátok, villanyés egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható
falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. A takarítást, fertőtlenítést úgy
szervezzük, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.
A technikai személyzet – portaszolgálat és takarító – részére kötelező a maszk és kesztyű
használata munkavégzéskor.
Az iskolában használt beépített sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

4. KÜLFÖLDRŐL HAZATÉRŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Amennyiben a tanuló családjával külföldön tartózkodott, ezt köteles nyilatkozatban közölni az
intézményvezetővel. Amennyiben sárga, illetve piros besorolású országban járt a határátlépéskor
házi karanténban tartózkodásra kötelezik. A szülő ennek igazolására jogosult.
Amennyiben iskolai dolgozó kötelezett karanténra, azt betegállomány kérésével vagy fizetetlen
szabadsággal rendezheti.

5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség,
légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek)
vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a
pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az
oktatásban.
Családtag (pl. testvér) betegsége esetén javasolt a gyermek otthon tartása.
A gyermek, 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 szükséges eljárni.

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az egészségügyi orvost, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, 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. A beteg gyermek csak szülővel hagyhatja
el az intézményt. A gimnazista tanulók esetében amennyiben a szülő e-mailben nyilatkozik az
elengedés lehetőségéről, abban az esetben elengedhető a tanuló.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
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.
A gyermek felgyógyulása után az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem
bírálhatja felül.
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet
miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen
tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges,
mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök
fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
A népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése 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 intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális
munkarend, a pedagógusok kialakítják a digitális oktatás terét, színhelyét. Erre a pedagógusokat
és a diákokat is felkészítjük az oktatás első hetében.

8. KOMMUNIKÁCIÓ
A hivatalos kommunikációs felület a szülők és a pedagógusok valamint az iskolavezetés között:
e-mailes felület.
Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és
honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget: www.nnk.gov.hu Egyéb hírek a
https://koronavirus.hu/ oldalon olvashatók.

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően vagy a gyakorlatban kialakult
tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

Százhalombatta, 2020. augusztus 31.

Nagy Péter Gábor
intézményvezető

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend
KIVONAT SZÜLŐKNEK
-

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja.

-

A gyerekeket minden alkalommal megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és
szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés
esetén dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal
elkülönítjük, az orvost, a szülőt értesítjük.

-

A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába
kizárólag orvosi igazolással térhet vissza,

-

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.

-

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos
megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását
igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

-

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba
kerül a részére előírt karantén időszakára.

-

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.

-

Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok
betartása szerint szükséges eljárni.

-

Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek tartózkodhatnak.
Ezért az iskola által kidolgozott érkezés, valamint a hazamenetről szóló
intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti.

-

Ügyintézés maszkban, az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell,
hogy történjen!
MINDEN EGYÉB FONTOS BETARTANDÓ SZABÁLY AZ INTÉZMÉNYI
ELJÁRÁSRENDBEN SZEREPEL!

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend

KIVONAT TANULÓKNAK
-

Az iskolába való belépéskor kézfertőtlenítés és maszk viselete kötelező.

-

Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy a közösségi
tereken, mosdókban az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk
viselése. Tanítási órákon nem kötelező.

-

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a folyosókon!

-

Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet

-

Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy
nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell
belehelyezni!

-

Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,
(beleköhögés, beletüsszentés)
2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni,
3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell
végezni.

MINDEN EGYÉB FONTOS BETARTANDÓ SZABÁLY AZ INTÉZMÉNYI
ELJÁRÁSRENDBEN SZEREPEL.

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend

KIVONAT PEDAGÓGUSOKNAK
-

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges
és tünetmentes dolgozó vegyen részt.

-

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

-

A folyosókon, a közösségi tereken az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot
eltakaró saját
maszk viselése.

-

A gyakorlati tanórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.
Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel
(párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

-

Rendezvények, kirándulások, közösségi programok esetén az 1-1 napos belföldi
megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.

-

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi
előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).

-

Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai
szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő
edények megfelelő használata)

MINDEN EGYÉB FONTOS BETARTANDÓ SZABÁLY AZ INTÉZMÉNYI
ELJÁRÁSRENDBEN SZEREPEL.

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend

KIVONAT TAKARÍTÓKNAK
-

Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig.

-

Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását!

-

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és
felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
•

ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb
bútorok vegyszeres tisztítására;

•

padló és balettszőnyegek, egyéb textíliák tisztítására;

•

játékok, sporteszközök tisztítására;

•

radiátorok, csövek lemosására;

•

ablakok, üvegfelületek tisztítására;

•

szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;

•

képek, tablók, világítótestek portalanítására;

•

pókhálók eltávolítására;

•

rovar- és rágcsálóirtásra;

•

csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,
kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz
kifolyjon.

-

Intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását!

-

A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget,
melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre
papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.

-

Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri
fertőtlenítő takarítás (üresen levő termekben, folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra,
•

hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-,
ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,

•

informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),

•

mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)

•

padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

-

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne
veszélyeztesse.

-

A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok
viselése szükséges (maszk, kesztyű).

-

Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen tanítás előtt vagy után
fertőtleníteni kell.

MINDEN EGYÉB FONTOS BETARTANDÓ SZABÁLY AZ INTÉZMÉNYI
ELJÁRÁSRENDBEN SZEREPEL.

