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Készült az EMMI által kiadott, a köznevelési intézményekre vonatkozó járványügyi intézkedési 

terv alapján. 

 

Az Intézkedési terv személyi és tárgyi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi 

munkavállalójára és 2022.09.01. napjától visszavonásig érvényes. Betartására minden 

munkatársnak kötelezettsége és jogosultsága egymás figyelmeztetése. 

 

 
1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

 Az intézmény épületeiben rendszeres, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás 

történik.

 Az intézmény folyamatosan követi a járványügyi változásokat, és minden helyzetben 

a jogszabályoknak, rendeleteknek és központi iránymutatásoknak megfelelően jár el.

 A Helyi Intézkedési Terv bevezetéséről az intézményvezető gondoskodik, a 

megvalósítást a fenntartó biztosítja és ellenőrzi.

 
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény 

működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.

 Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ útmutatása alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A 

szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy közeli családtagnál 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Amennyiben a gyermek beteg nem 

látogathatja az intézményt.

 A szülők az iskola épületébe csak előre egyeztett időpontra való érkezéskor léphetnek 

be. Az óvodás gyermekek átvétele -átadása a porta előtti külső térben történik, miután 

a szülő csengetéssel jelzi, hogy megérkeztek. Az előtérben a szülő addig tartózkodhat, 

amíg a gyermek átadása- átvétele megtörténik. Az intézmény további helyiségeibe 

nem léphetnek be. Az óvodában az átöltöztetést az óvodapedagógusok, vagy a dajkák 

végzik.

 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.

 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de a járványügyi 

szabályozás hatálya alá nem tartozónak nem kötelező.
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 A gyermekek, diákok és munkatársak közötti teljes testi kontaktusmentesség és a 

védőtávolság következetes betartása a tanulóink sajátossága okán nem 

megvalósítható, azonban a kézmosás, vagy kézfertőtlenítés, felületfertőtlenítés és 

gyakori szellőztetés kötelező, melyet a takarító személyzet, illetve a gyermek vagy 

tanulócsoporttal lévő felnőtt dolgozó végez. A fertőtlenítő és higiéniás eszközök 

feltöltése a takarító személyzet napi feladata.

 Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános 

iskola felső tagozatában és az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk 

viselése ajánlott, illetve a járványügyi helyzet súlyosbodása esetén –igazgatói 

utasítást követően- kötelező.

 A tantermekben a felületfertőtlenítést minden szünetben elvégezzük, az 

osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés. 

 A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

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

ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során (egyedi elbírálás 

után) tekintettel kell lenni az alábbiakra: létszámkorlát szigorú betartása – a 

résztvevők körének korlátozása, az alapvető egészségvédelmi intézkedések, 

szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).

 A szokásos szakkörök, sportfoglalkozások megtartása lehetséges.

 Személyes megjelenéssel járó szülői értekezletek az érintettek kérésére online is 

megszervezhetőek, az egyéb szükséges információkat elektronikus felületeken 

küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz.

 
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 Az intézmény bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, 

melynek használata minden belépő számára kötelező. Az intézményben étkezések 

előtt és után kötelező az alapos kézmosás vagy fertőtlenítés (a tanulók esetében 

inkább javasolt a szappanos kézmosás).

 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

kiegészítünk a bejáratnál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.

 Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az 
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úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos 

kézmosás, kézfertőtlenítés.

 A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran 

érintett felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, 

villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, 

egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható 

falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a 

szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség 

szerint nyitva tartjuk.

 Az óvodában, iskolában használt játékokat, taneszközöket, fejlesztőeszközöket, 

sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük.

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének 

a megőrzésére.

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására és kézfertőtlenítésére.

 Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredését elkerüljük, 

sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, 

tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, tányérok, 

poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése.

 

 
5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide vonatkozó 

szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi 

ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb 
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feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

 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) figyelembe vételével történjen.

 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

jelen intézkedési terv 7. pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely 

egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök 

fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

 
6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy pl. immunszupprimált 

állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, előre bejelentett 

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

tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. Az önkéntes 

vagy elrendelt karantén időszakában a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a 

pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett, részt 

vehet az oktatásban.

 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.

 
7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük. Gyermek esetén értesítjük a 

szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg 

telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos 

utasításainak alapján járjanak el.

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

 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül.
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 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell 

döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

 
8. KOMMUNIKÁCIÓ 

 Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – 

figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket 

a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.



9. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

 

 Az NNK által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - 

az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési 

intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről 

bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy 

egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 

 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, 

digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a 

jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a 

döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, 

hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további 

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 az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, 

digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet intézményünkben megszervezzük. 

http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/


2/2022. 

VEZETŐI UTASÍTÁS 

 

Tekintettel a Nemzeti Népegészségügyi Központ 51473-1/2022/JIF sz. utasításában leírtakra 

intézményvezetői és munkáltatói hatáskörömben az alábbi utasításokat rendelem el: 

 

1. A járványügyi veszélyhelyzet alatt, további rendelkezésig, az intézmény folyamatos 

ügymenetét fent kell tartani, de a munkaszervezésben előtérbe kell helyezni a járvány-

megelőzési szempontokat. Lehetőség szerint a dokumentumok, iratok, levelek 

továbbítását elektronikus úton kell intézni. 

 

2. A Nemzeti Népegészségügyi Központ a COVID-19 fertőzések vonatkozásában a 

köznevelési, szakképzési intézmények esetén az alábbi eljárásrendet határozta meg: 

 

COVID-19 fertőzött személyek (dolgozó, óvodás, tanuló) : 

Az Ag gyorsteszt vagy PCR laboratóriumi vizsgálat pozitív eredménye esetén a beteg 

otthoni elkülönítésére az egészségügyi szolgáltató utasítása alapján kerül sor. 

A beteg, amennyiben tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után 7 nap eltelt, 

gyógyultnak nyilvánítandó, közösségbe engedhető. Amennyiben a COVID–19 fertőzött 

az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek 

kezdetétől számított 5. napon Ag gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye 

esetén az elkülönítés feloldható. 

Tünetmentes fertőzöttek elkülönítését a fertőzés igazolása, a pozitív PCR vagy Ag 

gyorsteszt mintavételének napjától számított 7. napon lehet feloldani. A tünetmentes 

fertőzött a fertőzést igazoló vizsgálat időpontjától számított 5. napon Ag gyorstesztet 

végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható. 

 

COVID-19 fertőzöttel kontaktusba került személyek (dolgozó, óvodás, tanuló): 

Tekintettel arra, hogy a beteg a tünetek megjelenése előtti 48 órában fertőző lehet, ezért 

a fertőzőképesség ideje (a tünetek megjelenése vagy tünetmentes igazolt fertőzötteknél 

a mintavétel napja előtti 2 napban) alatt szoros kapcsolatba* került, fertőzésre gyanús 

tüneteket nem mutató személy látogathatja – akár dolgozóként, akár óvodásként, 

tanulóként – a köznevelési intézményt. Az igazolt COVID-19 fertőzöttel történt 

szoros kontaktus (potenciális expozíció) időpontjától számított 5 napig köteles a 

szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni. Amennyiben a kontakt személynél 

COVID-19 fertőzésre gyanús tünetek jelentkeznek, akkor a hatályos eljárásrend szerinti 

egészségügyi intézkedések megtétele szükséges (antigén gyorsteszt vagy PCR 

vizsgálat, elkülönítés).  

  

*Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a 

megerősített COVID-19 fertőzöttel 



- egy háztartásban él; 

- zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) [pl. 

munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben];  

- közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl. 

kézfogás útján); 

- védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával 

érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz). 

 

 

Óvoda esetében rendkívüli szünetet indokolt esetben az Oktatási Hivatal rendelhet el, 

határozott időre, a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárság kezdeményezésére. 

 

3. A munkavállalók kérem, hogy szíveskedjenek betartani a hatósági előírásokat, kerüljék 

a tömeget, a zárt helyiségekben óránként szellőztessenek, a tantermekben az elhelyezett 

felületfertőtlenítő szerrel a tanóra után a tanterem elhagyása előtt a tanári asztalt és a 

tanulói asztalokat, padokat kezeljék le és tartsák be a fokozott higiéniás előírásokat. AZ 

INTÉZMÉNY TERÜLETÉN A SZÁJAT ÉS ORROT ELTAKARÓ MASZK 

HASZNÁLATA MINDENKINEK AJÁNLOTT! 

 

4. Az Mt. alapján a munkavállalót együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli. A 

munkavállaló köteles azonnal tájékoztatni a munkáltatói jogkörgyakorlót, amennyiben 

őt, vagy vele egy háztartásban élő személyt hivatalos hatósági szerv közegészségügyi 

okból hatósági elkülönítés, megfigyelés vagy zárlat alá helyezi. 

 

5. Az oltott kontaktszemélynek a járványügyi és higiénés szabályokat a továbbiakban is 

be kell tartania. 

 

6. A járványügyi megfigyelés alá helyezett tanulók a Classroom felületre feltöltött 

tananyag alapján önállóan készülnek fel. A pedagógusok önkéntes vállalás alapján 

tarthatnak számukra online tanórákat, felkészítéseket. 

 

7. A járványügyi megfigyelés alá helyezett pedagógusok táppénzt vesznek igénybe. 

Helyettesítésük beosztása az igazgatóhelyettes feladata. Szakos helyettesítés esetén a 

helyettesítő pedagógus feladata a járványügyi megfigyelés alá helyezett tanulók 

számára a Classroom felületre feltölteni a tananyagot. A hozzáférés biztosítása a 

rendszergazda feladata. 

 

8. A járványügyi megfigyelés alá helyezett tanulók hiányzását a digitális naplóban 

rögzíteni kell, hiányzásuk igazoltnak tekinthető. 

 

  



GYERMEKFELÜGYELETRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: 

 

1. A gyerekek védőfelszereléséről a szülőknek kell gondoskodniuk. 

 

2. Amennyiben a gyermek beteg (nem csak Covid fertőzött!), nem látogathatja az 

intézményt. A szülők figyelmét erre fel kell hívni! 

 

3. A foglalkozások során törekedni kell a biztonságos, lehetőleg min. 1,5 méteres távolság 

betartására és a higiénés szabályok fokozott betartására. Az étkezéseknél is törekedni 

kell arra, hogy minél nagyobb távolságban legyenek a gyermekek elhelyezve. 

 

4. Otthonról játékokat, tárgyakat, a gyermekek nem hozhatnak be! 

 

5. Amennyiben a gyermek az intézményben megbetegszik, azonnal el kell különíteni, a 

szülőt értesíteni kell, akinek minél hamarabb gondoskodnia kell a gyermeke 

hazaviteléről. A gyermek háziorvosát a szülő telefonon keresi fel rendelési időben, aki 

tájékoztatja a további teendőkről. 

 

6. A gyermekek átvétele -átadása a porta előtti külső térben történik, miután a szülő 

csengetéssel jelzi, hogy megérkeztek. Az előtérben a szülő addig tartózkodhat, amíg a 

gyermek átadása átvétele megtörténik. Az intézmény további helyiségeibe nem 

léphetnek be, kivéve a szervezett események (nyílt nap, fogadóra stb.) Az óvodában az 

átöltöztetést az óvodapedagógusok, vagy a dajkák végzik.  

 

Tekintettel a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre, illetve a naponta megjelenő aktualitásokra, 

a jelenlegi vezetői utasítás ezeknek megfelelően módosulhat. 

Az Utasítás személyi és tárgyi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi munkavállalójára. 

Ezen utasítás 2022.09.12-től visszavonásig érvényes.  

 Ormándiné Nógrádi Erika 

 igazgató sk. 

 

 


