
Járványügyi protokoll 

 

A rendelkezések betartása a tanulók, a pedagógusok és a szülők együttes felelőssége. 

 

1. Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja az iskolát. 

2. Maszkkal minden gyermeknek rendelkeznie kell. A maszk beszerzéséről a szülőnek kell 

gondoskodnia. Viselése felszólításra, valamint a felső tagozaton teremcsere idejére kötelező. 

3. A közösségi terekben 1,5 méteres védőtávolságot kell tartani. Ahol ez nem megvalósítható, 

ott a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.  

4.  A felső tagozaton az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell 

végezni. 

Zárt térben rendszeresen szellőztetni szükséges, a helyiségek ablakát nyitva kell tartani.  

Sorakozó egyes oszlopokban, távolságtartással. 

5. A tanulókat a személyi higiéné alapvető szabályairól az első osztályfőnöki órán kell 

részletesen tájékoztatni.  

6. A nap folyamán folyamatosan, de étkezés előtt és után különösen kiemelt figyelmet kell 

fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.  

7.  Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy sorban állás esetén a védőtávolság betartható 

legyen.  

8. Az iskolai egészségügyi ellátás (védőnő, fogorvos) járványügyi óvintézkedések 

megtartásával történik. 

9. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a 

részére előírt karantén időszakára.  

10. Karantén időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.  

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

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, (az orvosi szobába) egyúttal értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi orvost, továbbá a beteg gyerek szülőjét. A szülő figyelmét fel kell hívni 

arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek orvosát. Azt követően az orvos 

utasításainak alapján járjanak el.  

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

13. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza. Ez érvényes azokra az esetekre is, amikor a szülő napközben viszi 



haza beteg gyermekét. A járványügyi helyzet idején a szülő csak előre leegyeztetett időpontra, 

családi okból használhatja fel a három nap igazolást. 

14. A testnevelés órákat lehetőség szerint szabadban kell megtartani. Az időjáráshoz 

alkalmazkodó öltözék biztosításáról a szülőnek kell gondoskodnia. 

15.Amennyiben az intézményben COVID fertőzés bebizonyosodik, az NNK - a területi 

népegészségügyi hatóság tájékoztatja az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát. 

16. Az intézmény saját hatáskörben nem dönt a tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetéséről. 

Ez az Operatív Törzs feladata. 

Az átállást okozó állapot megszűnése után a további népegészségügyi döntéseket az NNK 

(Nemzeti Népegészségügyi Központ) és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.  

17. Digitális munkarend elrendelését követően a tanulók az iskolát oktatási célból nem 

látogathatják. 

18. Digitális munkarend esetén az intézmény megszervezi a gyermekfelügyeletet és a tanulók 

étkeztetését. 

19. A járványügyi készenlét idején egy szülői tanévindító osztályszülői értekezletet tartunk,  

(itt figyelemmel kell lenni a járványügyi szabályok betartására) itt kerül sor a Szülői 

Munkaközösség képviselőinek megválasztására. 

A Szülői Munkaközösség programjainak megvalósítására legfeljebb a második félévben 

kerülhet sor. (gyermeknap) 

A fogadónap helyett a tanárok fogadóóráit kell felhasználni a szülői kapcsolattartásra előre 

egyeztetett időpontban. A személyes találkozás során az óvó intézkedéseket (maszk, távolság) 

be kell tartani.  

Előnyben kell részesíteni az online (elsődlegesen KRÉTA) és telefonos kapcsolattartást. 

Szülők az épületekbe kizárólag ügyintézés céljából kézfertőtlenítés után, maszkban léphetnek 

be. 

20. Az iskola éves programjai a járványügyi szabályokhoz igazodnak.  

Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, 

iskolanap, adventi vásár, karácsonyi ünnepség, bál) nem lesznek, de kisebb létszámú, 

csoportokra osztott rendezvények a biztonsági szabályok betartásával megvalósíthatók. 

21. Osztályprogramokból kettő tervezhető, elsősorban szabadtéren. 

Kirándulások kapcsán csak belföldi úti cél valósítható meg. 

22. Az első félévben más iskolák részvételével járó sport és egyéb versenyeken nem veszünk 

részt, és nem szervezünk. 


