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Intézményvezetői utasítás 

Járványügyi intézkedések 

2020/09/28. sz. 

2020/2021-es tanév 

Az Intézményvezetői utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési 

terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről”, a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ „Javasolt alapelvek a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos, 

köznevelési intézményeket érintő döntések meghozatalához”figyelembevételével készült. 

3. sz. módosítás (változásokkal egységes szerkezetben) 

 

Tanulók fogadása 

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

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben 

gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak 

orvosi vizsgálatról; telefonon értesítsék a gyermek háziorvosát. A szülő köteles az iskolát 

értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, 

a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági 

házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó 

határozatot szükséges bemutatni. 

Betegséget követően a gyermek gyógyulttá nyilvánítását orvosi igazolás bemutatásával kell 

igazolni. 

Október 1-jétől az intézménybe érkezéskor kötelező a testhőmérséklet mérése. A mérési pontok 

az épületek bejáratánál találhatók. 

A jogszabály értelmében csak olyan személy léphet be az épületekbe, akinek a testhőmérséklete 

érkezéskor nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. Kiskorú 

tanuló esetén abban az esetben, ha a testhőmérséklete eléri, vagy meghaladja ezt az értéket, 
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akkor a többi tanulótól el kell őt különíteni és erről a szülőt, törvényes képviselőt haladéktalanul 

tájékoztatni kell. 

Széchenyi úti épület  

 Reggeli érkezéskor a főbejárat nem használható. 

 A szülők gyermeküket (beleértve az ügyeletre érkezőket is) a bejáratig 

kísérhetik, erre 3 udvarra nyíló kapu áll a rendelkezésükre. 

Szeptember 30. után szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az 

intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére 

szervezett programon való részvétel céljából. 

 A gyermekeket fogadó pedagógusok, alkalmazottak, valamint a kísérő szülők 

kötelesek a szabályoknak megfelelően viselni maszkjukat! 

 Mivel a tanítás kezdete előtt és tanítás után, valamint az óraközi szünetekben a 

folyosókon, az aulában és az udvaron (amennyiben a másfél méteres távolság 

nem tartható) mindenki számára (pedagógusok, tanulók is) kötelező a maszk 

szabályos (orrot, szájat eltakaró) használata. 

 A szünetek rendjét olyan módon igyekszünk megszervezni, hogy a tanulók 

létszámával lehetővé tegyük a biztonságos távolságtartást, ezzel együtt a maszk 

nélküli udvarhasználatot. 

 Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. Ezt az ügyeletes nevelő felügyeli. A 

tanulók a tantermükben a saját, állandó helyükön várják a tanítási óra kezdetét 

nyitott ajtónál, egymás tantermébe nem mehetnek be, a folyosón nem 

csoportosulhatnak. 

 Az elsősök és másodikosok az 1-es és 2-es ajtón (kisudvar felöli bal és jobb 

oldali ajtó) a harmadik és negyedik évfolyamosok a 3-as ajtón (hátsó bejárati 

ajtó) érkeznek és távoznak. 

 A 16 óra előtt távozók a porta felőli bejáraton keresztül hagyják el az épületet, a 

szülők az épületen kívül várakoznak. 

 A 16:00 és 16:15 között végző diákokat –a csoportban megbeszéltek szerint- az 

udvaron várják a szülők. 

 Az első órát tanító pedagógus 7:30-tól az osztályteremben tartózkodik, felügyel. 

 A tanítás kezdete után ügyintézés céljából a belépés csak a főbejáraton történhet. 

A kézfertőtlenítés és a helyes maszkhasználat ekkor is kötelező; ennek 

felügyeletét a portás végzi a takarítónőkkel együtt. A portás felírja a beérkező 

nevét és az érkezés-távozás időpontját. Az ügyintézés csak a kijelölt helyen 

történhet, melyre az „ÜGYINTÉZÉS” felirat hívja fel a figyelmet. 

 Az intézmény mosdóiban elhelyezésre kerül folyékony szappan, papír kéztörlő. 

Ezek pótlása a takarítók feladata. 
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 A biztonságos távolságtartást sárga jelölővonalak segítik a mosdóknál, és az 

ügyintézést szolgáló helyiségekénél. 

 A fentieket az intézményvezető-helyettesek ellenőrzik. 

 

Rákóczi úti épület 

 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja. 

 Betegséget követően a gyermek gyógyulttá nyilvánítását orvosi igazolás 

bemutatásával kell igazolni. 

 Mivel a tanítás kezdete előtt és tanítás után, valamint az óraközi szünetekben a 

folyosókon, az aulában és az udvaron (amennyiben a másfél méteres távolság 

nem tartható) mindenki számára (pedagógusok, tanulók is) kötelező a maszk 

szabályos (orrot, szájat eltakaró) használata. 

 A szünetek rendjét olyan módon igyekszünk megszervezni, hogy a tanulók 

létszámával lehetővé tegyük a biztonságos távolságtartást, ezzel együtt a maszk 

nélküli udvarhasználatot. 

  

 Reggel a diákok az udvaron gyülekeznek. 7:30-tól mindenki bevonul a 

tantermébe. 

 Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, a kihelyezett kézfertőtlenítővel. (7:30-

7:45-ig ügyeletes nevelő és takarítónő, 7:45 után takarítónők.) Ezt az ügyeletes 

nevelő felügyeli. A tanulók tantermükben, saját, állandó helyükön várják a 

tanítási óra kezdetét nyitott ajtónál, egymás tantermébe nem mehetnek be, a 

folyosón nem csoportosulhatnak. 

 Az első órát tanító pedagógus 7:45-től az osztályteremben tartózkodik, felügyel. 

 A tanítás kezdete után a belépés csak a Rákóczi úti bejáraton történhet; a 

kézfertőtlenítés ekkor is kötelező, amit a portás felügyel a takarítónőkkel együtt. 

 Az intézmény mosdóiban elhelyezésre kerül folyékony szappan, papír kéztörlő, 

melynek pótlása a takarítók feladata. 

 A biztonságos távolságtartást sárga jelölővonalak segítik a mosdóknál. 

 Ügyintézésre érkezők kötelesek a szabályoknak megfelelően viselni 

maszkjukat! 

 A 

  fentieket az intézményvezető-helyettesek ellenőrzik. 
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Szünetek rendje 

Széchenyi úti épület 

 Az első szünetben tízóraizik az 1. évfolyam, a többiek a második szünetben. 

 A szünetről a reggeli érkezéskor használt ajtókon át vonulnak be az osztályterembe, 

biztonságos távolságot tartva.  

 Rossz idő esetén minden osztály a saját termében marad. 

 

 

Rákóczi úti épület 

 Amennyiben nem tartható a másfél méteres távolság, akkor jó idő esetén a 3 évfolyam 

tanulói a tízórai szünet kivételével, az udvaron tartózkodnak; 1 évfolyam tanulói az 

aulában tartózkodnak. (1.sz. – 8. évf, 3.sz – 7. évf., 4.sz – 6.évf, 5.sz – 5.évf) 

 A kivonulás a torlódás elkerülése érdekében 2-2 ajtón történik, sorakozó nélkül a 1,5 m 

távolságot betartva. 

 A szünetekben és a tantermekbe történő vonuláskor tartandó a 1,5 méteres távolság. 

Rossz idő esetén 3 évfolyam a tantermekben marad. A többiek az alábbi váltásban az 

folyosón/aulában töltik a szünetet, a kellő távolság megtartásával.  

1. szünet – 5. évf,  

3. szünet– 6. évf.,  

4. szünet– 7.évf,  

5. szünet– 8.évf. 

Szünetekben a tantermekben teljes szellőztetést kell végezni: az ablakokat ki kell nyitni 

teljesen. A termekben a hetes felel a rendért.   

Szünetek utáni bevonulás az udvarról: 

- Az osztályok sorba állnak az udvaron az osztályjelzéseknél. 

- Ügyeletes nevelő indítja az osztályokat az épületbe. 

- A pedagógusok jelző csengetéskor indulnak az adott terembe és fogadják az osztályokat. 

Tanteremhasználat előírásai tanítási órákon 

 A tanórák többségét minden osztálynak a saját tantermében tartjuk meg. A padok 

elhelyezésén és távolságán változtatni nem lehet, a 1,5 méter megtartására törekedni 

kell. 
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 Csoportbontás esetén az érintett tantermekben óra előtt és után szintén 

felületfertőtlenítést végeznek a takarítók. 

 Testnevelés órákat eső, erős szél, vagy 15 °C fok alatti hőmérséklet kivételével a 

szabadban kell tartani. Ha ugyanazt az eszközt használja több tanuló, akkor előtte az 

eszközt és a kezüket is fertőtleníteni kell. Átöltözés kinti óra esetén fiúknak az 

osztályteremben, saját helyükön, lányoknak a lány öltözőben.  Esetenként használható 

a táncterem öltözője és a táncterem. A többi tanterem-változtatás esetében is a saját 

termükből, a pedagógussal induljanak el a tanulók, csengetés után. 

 A tornateremben az öltözőpadokat az osztályok között fertőtleníteni kell. 

Délutáni foglalkozások elhelyezése 

 A napközis csoportok a számukra kijelölt tanteremben, a biztonsági előírásokat betartva 

végzik feladataikat.  

 Az iskolai délutáni - nem tanórai - sportköri foglalkozásokat felfüggesztjük. 

 

Tízóraizás/uzsonnázás rendje 

 A napközis tanulók is a tanteremben tízóraiznak/uzsonnáznak, osztályonként zárt 

edényben kapják meg az ételt és ott fogyasztják el a helyükön. Az első és második 

évfolyam részére az ügyeletes takarító, a harmadik és negyedik évfolyam részére a 

kijelölt felelősök viszi a tantermekbe az ételt az ebédlőből. A kiürült edényeket a 

felelősök viszik vissza az ebédlőbe. A tanteremben a tanulók szalvétát használnak. 

 A mosdókban kialakuló esetleges torlódás elkerülése érdekében célszerű a 

kézfertőtlenítést az osztályban elvégezni, amennyiben a tanuló rendelkezik 

kézfertőtlenítővel. 

 A kézmosást/kézfertőtlenítést és az étel kiosztását a 2. órát tartó pedagógus 

felügyeli, illetve végzi.  

Ebéd rendje 

 A napközis csoportok, egymás után étkeznek a napközis nevelő felügyeletével az 

ebédeltetési ütemtervnek megfelelően – rend és időbeosztás szerint-. Az ebédlőbe csak 

kézmosás után léphetnek be! 

Elkülönítő, izolációs helyiség  

 A Rákóczi úti épület orvosi szobájában helyezzük el azt a tanulót, aki napközben mutat 

fertőzésre utaló tüneteket. 
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 A tanuló felügyeletét pedagógiai asszisztens látja el, akik számára kötelező a 

gumikesztyű és a maszk használata.   

 A fertőtlenítő kézmosásra a helyiség melletti mosdóban van lehetőség. 

 Értesítjük a szülőt, akihez kikísérjük a bejárathoz a gyermeket, ha megérkezik.  

Kapcsolattartás szülőkkel, tájékoztatás   

 A szülők a gyermek iskolába érkezésekor/távozásakor csak az évfolyam számára 

kijelölt bejáratig jöhetnek. A járvány idején az intézmény épületébe nem lehet belépni. 

Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben az intézményvezető vagy helyettese 

engedélyével lehet.  

 Személyes ügyintézés esetén a belépők nevét, belépés idejét és kilépés idejét a portán 

rögzíteni kell.  

 Amennyiben gyermeknél tüneteket észlel a pedagógus (hőemelkedés, láz, köhögés, 

torokfájás, ízlelés- szaglás képességének elvesztése) értesíti a szülőt, aki a gyermeket 

köteles az iskolából elvinni és a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális 

eljárásrendje alapján a háziorvost azonnal felkeresni vagy telefonon értesíteni. 

 A szülő köteles az iskolát haladéktalanul értesíteni, ha a családban vagy gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés fennáll. 

 A szülő által igénybe vehető 30 óra igazolás járvány idején betegség igazolására nem 

használható fel, egyéb esetben az osztályfőnök részére írásban benyújtott szülői 

igazolásban a távollét okának megjelölése kötelező. 

 A szülő köteles olyan telefonszámot megadni az intézménynek, melyen legalább az 

egyik gondviselő 7:30-16 óra között elérhető. 

 Az intézmény hivatalos tájékoztatási felülete az e-KRÉTA, melyet a gondviselő 

rendszeresen kísérjen figyelemmel. Tájékoztatásra használt felület még az iskola 

honlapja és a zárt iskolai és osztály facebook csoportok.  

 A szeptemberi szülői értekezletek a járványügyi védekezés előírásainak betartása 

mellett (kézfertőtlenítés, maszk használata, 1,5 méter távolságtartás) megtartásra 

kerülnek, amelyeken tanulónként 1 szülő vehet részt. 

 A szülő a járványügyi szabályok rá vonatkozó részének tudomásul vételéről 

nyilatkozatot köteles tenni. 

Diákok tájékoztatása 

 A diákok tájékoztatására az első tanítási napon sor kerül, melyet az osztályfőnök végez. 

 A helyes kézmosásra felszólító táblák a mosdókban elhelyezésre kerülnek. 

 Aktuális változásokról az e-ellenőrzőn illetve az intézményi faliújságokon is 

tájékoztatjuk a tanulókat.  

Intézményi helyiségek, eszközök fertőtlenítése  
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 A tanév kezdését megelőzően minden helyiség felületfertőtlenítése megtörtént. 

 A mosdók és közösségi terek fertőtlenítésére a tanítási órak alatt kerül sor  

 Az idegen nyelvi szaktantermekben tartott órák után felületfertőtlenítést végeznek a 

takarítók.    

 Csoportbontás esetén (8. o. matematika, SNI tagozat, stb.) az érintett tantermekben óra 

előtt és után szintén felületfertőtlenítést végeznek a takarítók. 

 A délutáni időszakban minden intézményi helyiségben el kell végezni a felmosást és 

felület törlést fertőtlenítő tartalmú tisztítószerrel. 

 Az informatika szaktanterem billentyűzeteit a rendszergazda fertőtleníti. 

 Az intézményben használt eszközöket, játékokat, sportszereket használat előtt 

fertőtleníteni kell.  

Teendők beteg személy esetén 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki 

az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.  

Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt értesítjük, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy 

feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően 

az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

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.   

A gyermek 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.  

Kérünk mindenkit, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak! 

 Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell 

követni. 

Az új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetek  

• köhögés;  

• nehézlégzés, légszomj;   
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• láz;  

• hidegrázás;   

• izomfájdalom;   

• torokfájás;   

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.  

 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is 

beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:   

•  émelygés,   

•  hányás és/vagy   

•  hasmenés.   

A 2020/09/28. sz. Járványügyi intézkedés c. Intézményvezetői utasítás hatályba lépése 2020. 

szeptember 28. Ezzel együtt a 2020/09/23. sz. Járványügyi intézkedés c. Intézményvezetői 

utasítás érvényét veszti. 

Cegléd, 2020. szeptember 28.                     

                                                                    

             Bögös István 

           intézményvezető 

 

 

  


