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1. Az intézmény takarítására, fertőtlenítésére vonatkozó feladatok 

 

Az intézményben rendszeres fertőtlenítő takarítást kell végezni, az elvégzéséhez szükséges 

megfelelő mennyiségű tisztító és fertőtlenítő eszközöket, gumikesztyűket a gazdasági 

ügyintézőnek folyamatosan igényelni kell a Tankerülettől.  

Minden tanteremben, a tornatermi öltözőkben és a mellékhelyiségekben biztosítani kell a 

rendszeres kézmosáshoz szükséges antibakteriális folyékony szappant. 

Az aulát minden nap a nagyszünet után fertőtlenítőszeres vízzel fel kell mosni, a 

mellékhelyiségeket folyamatosan takarítani szükséges.  

Ha az idő engedi a termekben rendszeres szellőztetés szükséges, jó idő esetén a tantermi 

ablakok az tanítási idő alatt legyenek nyitva. 

A számítástechnika termekben minden tanóra után a számítógépek klaviatúráját fertőtleníteni 

kell. 

A tanórák befejeztével minden tanteremben a padló feltakarítása mellett, fertőtlenítő szeres 

folyadékkal le kell mosni a padokat, mosdókagylókat. 

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell végezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. 

 

2. A járványhelyzetből adódó tanulókra vonatkozó feladatok 

 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. 

rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a 

foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. 

A döntés értelmében az intézmény felnőtt dolgozója, csak akkor léphet be az intézménybe, ha 

az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által 

meghatározott mértéket (37,8 °C).  

Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri 

vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről 

a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.  

 

Az iskolába érkezéskor a bejáratnál minden tanuló végezzen kézfertőtlenítést. 

Maszk a gyermekek számára a tantermekben nem, de a szünetekben és az iskolaudvaron 

kötelező! Minden tanulónak kötelező a tisztasági csomag. (papírzsebkendő, papírtörlő, 

vécépapír, saját pohár) 
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A tanórák előtt és után kerüljük az iskola előtt csoportosulásokat, a tanórák végeztével az iskola 

területén diákok tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak.  

A tanulók a reggeli és délutáni ügyeleten csak a legszükségesebb időt töltsék. 

A szünetekben a tanterem előtti folyosón a kijelölt sávban helyezkedjenek el, fontos a 

távolságtartás itt és az udvari szünetekben is, a mosdókban is korlátozott létszámban (3-4 fő) 

lehet egyszerre tartózkodni. 

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. Az étkezőben az ételért történő sorakozásnál is tartsák 

be a tanulók a 1,5 méteres távolságot. 

Amennyiben a tanulónál betegség tünetei tapasztalhatóak, azonnal jelezze az osztályfőnökének, 

vagy valamelyik pedagógusnak. A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza 

az iskolába. 

 

3. Szülőkre vonatkozó tájékoztató 

 

A szülő csak egészségesen, tünetmentesen küldheti be a gyermekét az intézménybe, ellenkező 

esetben az egész közösség egészségét, és az iskola, zavartalan működését veszélyezteti.  

 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. 

rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott 

szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló 

kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, más személy nem léphet be.  

Az iskolában a szülők csak pedagógusokkal történt egyeztetés után, vagy ügyintézés céljából 

jöhetnek be. Számukra a kézfertőtlenítő használata és a maszk viselése kötelező. 

Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után, a mosdók és öltözők használatát követően 

alapos kézmosásra, fertőtlenítésre ösztönözzük tanulóinkat. Kérjük a szülőket, hogy a tisztasági 

csomagok beszerzésével segítsék munkánkat! A többször használható textil törölköző 

használata kerülendő! 

Gyermekeiket az iskola ajtajáig kísérhetik, az épülete nem jöhetnek be. Az iskola azt kéri a 

szülőktől, hogy a gyerekek a reggeli és délutáni ügyeleten csak a legszükségesebb időt töltsék. 
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A napköziseket a tanítók az udvarra kísérik, ott adják át a szülőknek. Rossz idő esetén az 

aulában. 

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), 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. 

Amennyiben a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különítenünk, 

egyúttal értesítjük az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a 

további teendőkről. Értesítjük a szülőt/gondviselőt, aki köteles telefonon megkeresni a gyermek 

háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

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 iskolánkban átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális 

munkarend, a gyermekfelügyeletet megszervezzük a szülők támogatása érdekében. 

 

4. A digitális oktatásra történő átállás feladatai 

 

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 tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási 

célból nem látogathatják. 
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1. A tanulók elsősorban a Kréta rendszeren mindennap 08 – 13 óra között legyenek 

elérhetőek, mivel ez a tanuláshoz, a feladatok eléréséhez feltétlenül szükséges. 

2. A tanulókkal történő kapcsolattartás a Kréta rendszer mellett a google classroom-on 

keresztül történik. Ezért a tanulókat szeptemberben osztályfőnöki órákon készítsék fel a 

kollégák az esetleges átállásra. Ismertessék meg velük a google classroom használatát – ebben 

segíthetnek az informatika órák is – és az eddigi tapasztalatokat felhasználva értékeljék 

osztályuk tanulóinak ez irányú munkáját, és segítsék azon tanulóikat, akik nem tudtak 

megfelelően dolgozni ebben a rendszerben. 

3. Az iskola korlátozott számban a hátrányos helyzetű tanulók számára tud laptopokat 

biztosítani erre az időszakra, akik semmilyen formában nem tudnak - eszközök hiányában - 

részt venni az oktatásban papír alapon kapják meg a feladatokat.  

4. Az osztályfőnökök feladata az, hogy folyamatosan értesítsék azokat a szülőket, akiknél a 

tanulók nem vesznek részt az oktatásban. Ha a figyelmeztetés ellenére sem változik a helyzet, 

haladéktalanul jelezni kell a gyermekvédelmi hatóságoknak. 


