
A Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola intézkedési terve 
a járványügyi készenlét idejére 

(2020. november 10-i jogszabályi állapotnak megfelelő eljárásrend) 

 

Jelen intézkedési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült: 

 az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott: INTÉZKEDÉSI TERV a 

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

alkalmazandó eljárásrendről 3. verzió (változásokkal egységes szerkezetben 2020. 

október 1.) 

 Gyakorlati útmutató az iskola-egészségügyi szolgálat működéséről a 2020/2021. 

tanévben a járványügyi készenlét időszakában - Összeállították: a Házi Gyermekorvosi 

Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat tagjai, Dr. Mezei Éva a Gyermek Alapellátási 

Tagozat iskolaegészségügyi tagja közreműködésével (2020.08.31.) 

 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről 

 

Iskolánkban 2020. december 1-jétől keddtől, az alábbi előírások betartása kötelező: 

 

Az iskolába kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló vehet részt a 

tanórákon, foglalkozásokon. A pedagógusoktól és technikai dolgozóktól is elvárás, hogy csak 

egészségesen és tünetmentesen jelentkezzenek munkavégzésre. A tanulók szüleit az 

osztályfőnökök tájékoztatják arról, hogy mi az eljárásrend, ha gyermeküknél tüneteket 

észlelünk. (nem vehet részt a foglalkozásokon, elkülönítés a szülő megérkezéséig, és a szülő 

kötelessége az orvosi vizsgálatról való gondoskodás). 

 

1. Belépés az iskola épületébe, étkezés 

 

a) a kisiskolában  

 az 1.b és a 2.b (bontott csoport) az alsó termek udvari bejáratát használja, az 1.a, 2.a, 

3.a és 3.b a kisiskola udvar felöli bejáratát. 

 a tízórait és az uzsonnát minden osztály (csoport) a saját termében fogyasztja el. 

ebédelni 12:30-kor a 2. és a 3. osztály jön, őket 20-25 perc eltéréssel követi a két első 

osztály. 

 ebéd után és napközi alatt a tanulók egységesen a kisiskola udvar felöli bejáratát 

használják.  

b) a nagyiskolában  

 az emeleti termekben elhelyezett osztályok (4.a, 5.a, 7.a, 8.a, 8.b) a főbejáraton 

keresztül léphetnek be az iskolában és az óraközi szünetekben is ezt használhatják, 

illetve a bejárat előtti udvarrészt, 

 a földszinti termekben elhelyezett osztályok (5.b, 6.a, 7.b) a hátsó bejáraton 

léphetnek be az iskolába és az óraközi szünetekben is ezt használhatják, illetve a 

hátsó udvarrészt (betonos pályát), 

 minden étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) az ebédlőben történik. Az órarendi beosztás 

függvényében az egyes osztályok egyszerre, lehetőleg a többi osztálytól elkülönülten 

étkezzenek.  

 ebéd után a 7. tanórában és napközi alatt a tanulók egységesen a főbejáratot és a 

bejárat előtti udvarrészt használják. 

 



Az iskolába csak az ügyeletes nevelők engedhetik be a tanulókat és ők felvigyázzák, hogy 

érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét a bejáratoknál elhelyezett karos készülékek 

segítségével. Az ügyeletes nevelők néhány perccel fél nyolc előtt érkeznek, hogy mindkét 

bejáratnál felügyelni tudják a belépést.  

2020. december 1 - től folytatódik a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók kötelező 

testhőmérsékletének mérése az iskolába érkezéskor. A hőmérsékletmérést, érintésmentes 

állványos és kézi hőmérők segítségével az ügyeletes nevelők végzik, illetve felügyelik az 

iskolák bejáratánál. 

Amennyiben a testhőmérséklet 37,2 – 37,7 °C között van, úgy a mérést 15-20 perc múlva meg 

kell ismételni. Ha a megismételt mérés is hasonló értéket mutat, úgy a tanuló szüleit értesíteni 

kell. 

Amennyiben a testhőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 37,8 °C, úgy a tanulót el kell különíteni 

és értesíteni kell a szülőt, hogy gondoskodjon a gyermek hazajutásáról. A szülő megérkezéséig 

a tanulóra a pedagógiai asszisztens, vagy a reggeles takarítónő vigyáz. 

Az elkülönített gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

A belépésre várakozóknál ügyelni kell a távolságtartásra. 

Amennyiben a szülők érkezéskor vagy távozáskor kísérik gyermekeiket, úgy kérjük, hogy az 

iskola bejárata előtti utcaszakaszon tartsák be a járványügyi előírásokat (maszkhasználat, 

távolságtartás, nagyobb csoportosulás elkerülése). 

A kézfertőtlenítők használatára főként az iskolába érkezéskor van szükség, hogy elejét vegyük 

a vírus behurcolásának. Napközben többszöri alapos kézmosásra van szükség elsősorban (!), 

a mosdókban elhelyezett fertőtlenítő szappanok használatával. 

Étkezés előtt-után és a mosdók használata után a szappanos-fertőtlenítő kézmosás kötelező. Ezt 

követően nem indokolt még külön a kézfertőtlenítő használata! 

2. Általános óvó-védő rendszabályok:  

Ameddig nem változnak a központi előírások, addig iskolánkban is marad az október 1-jén már 

bevezetett maszkhasználati rend, vagyis: a tanulók és a tanárok a közösségi tereket (folyosó, 

udvar) csak maszkban használhatják. 

A tanórák alatt  nem kötelező a maszk használata, de aki akar, természetesen hordhat maszkot. 

Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy legyen náluk maszk! 

A helyes maszkhasználatot az osztályfőnökök ismertetik és minden pedagógus – különösen az 

ügyeletesek nevelők – ellenőrzik.  

Szünetekben (a tízórai szünet kivételével) minden tanuló az udvaron tartózkodik. 

Az udvaron, ha lehetséges a megfelelő távolságtartás, akkor nem kötelező a maszk használata 

(sorakozónál, a ki- és bevonulásnál viszont igen!). 

A hetesek az osztályteremben maradnak és gondoskodnak az osztálytermek teljes légcseréjéről 

(szellőztetés – ajtó, ablak). 

A folyosók szellőztetését a takarítónők végzik.  

A téli hideg időjárás miatt a gyakori rövidebb szellőztetést alkalmazzuk. Ha a kinti hőmérséklet 

engedi, csak akkor tartsuk nyitva tanóra közben az ablakokat. 

Rossz idő esetén szünetekben a tanulók az osztálytermükben maradnak (nem a folyosókon 

csoportosulnak). 

Minden iskolába lépő külsős személynek kötelező a maszk használata. 

A szülők csak előzetesen egyeztetett időpontban, igazgatói engedéllyel léphetnek be az 

iskolába. 



 

3. Teremhasználat 

A nagyiskolában, a lenti kivételektől eltekintve, a kötelező tanórák megtartásához nem 

használhatóak a szaktantermek (minden osztály a saját termében marad). 

Kivételek:  

 német - Peterdiné K. Adri csoportja a média teremben, Schleier Zita csoportja a német 

teremben 

 angol – az adott évfolyam „a” osztályának termében 

 informatika – az informatika teremben 

 8.a-8.b – összevont ének az ének teremben, 

 8.a-8.b – összevont rajz az ének teremben. 

 katolikus hittan (5., 7., 8. évf.) – saját terem, (4., 6. évf.) – média terem 

 református hittan – ének terem 

 evangélikus hittan – természettudományi terem 

 etika (4., 5., 6., 7., 8. évf.) – saját terem 

A 6.a bontott óráinak terembeosztása: 

 magyar 6.a – saját terem 

 6.b – ének terem 

 matematika 6.a – saját terem 

 6.b - informatika terem 

 természetismeret 6.a – saját terem 

 6.b – természettudományi terem 

 történelem-informatika 6.a – saját terem 

 6.b – informatika terem 

 történelem-technika saját osztály és udvar vagy rossz idő esetén 

természettudományi terem 

 

A szaktantermek esetében a használat gyakoriságától függően, legalább minden második 

szünetben el kell végezni a fertőtlenítést a padok, asztalok, székek, az ajtó és ablakkilincseken. 

 

Énekórákon kerülni kell a tanulók énekeltetését, lehetőleg zeneelmélet feldolgozást és 

zenehallgatást alkalmazzunk.  

A délutáni énekkari foglalkozások elmaradnak. 

4. Testnevelés órák, sportkörök és délutáni foglalkozások szervezése 

Testnevelés órákra a kisiskolás osztályok a saját termükben öltözködnek és az órát vagy ott az 

udvaron, vagy a nagy iskola betonos-, füvespályáján tartják meg. 

Rossz idő esetén maradnak az osztálytermükben. 

A felsős osztályokból a fiúk a sportcsarnok színpadán öltözködnek. A színpadot két részre kell 

osztani és két feljárási lehetőséget kell kialakítani. Ha egyidőben két osztálynak van testnevelés 



órája, akkor az osztályok fiú tanulói a számukra kijelölt feljárón közlekednek és a saját felükön 

öltözködnek. 

A lányok a két tornatermi öltözőt használják. Ha két felsős osztálynak egyszerre van testnevelés 

órája, akkor az „a” osztályba járók, vagy a nagyobb osztályba járó lányok öltözködnek a fiú 

öltözőben. 

A testnevelés órákat elsősorban a szabadban kell megszervezni, csak rossz idő esetén 

használhatóak a benti termek. 

A negyedikesek és ötödikesek úszásoktatása elmarad. Ha második félévben indulna az úszás, 

akkor az 5. osztály vesz részt rajta. 

A délutáni tömegsport órákból az atlétikát 2021. január 4-től ismét megtartjuk, a labdajátékot 

még nem. 

 

A délutáni foglalkozásokból a napközis és felzárkóztató, kompetenciafejlesztő foglalkozásokat 

tartjuk meg. A szakköri foglalkozások  

Alsó tagozaton a rendelkezésre álló KAP-os órákat is elsősorban erre fordítsuk. 

Csak az on-line tanulmányi versenyeken való részvétel lehetséges. Egyéb versenyeket, 

kirándulásokat, rendezvényeket csak osztályszinten elkülönítve lehet tartani! 

Ha lehetséges az év eleji szülői értekezleteket is on-line módon szervezzék meg az 

osztályfőnökök.  

Személyes jelenlétet igénylő rendezvény csak igazgatói engedéllyel szervezhető. 

5. Tanulói hiányzások kezelése 

Ha a tanuló vagy a pedagógus bármilyen betegség miatt marad otthon, akkor a háziorvos, 

kezelőorvos igazolásával, vagy korházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába. („majd behozom 

holnap” nem megengedhető!). 

Minden pedagógusnak és szülőnek bejelentési kötelezettsége van (intézményvezetés felé), ha 

saját maga, vagy közvetlen családtagjai esetében igazolt koronavírus fertőzés, vagy 

megfigyelés (karantén) elrendelése történt. 

6. Takarítási feladatok 

Az iskolai takarítás során irányadó az EMMI Intézkedési Tervének 1. sz. mellékletében 

foglaltak betartása, elvégzése.  

A munkát oly módon szervezzük meg, hogy a mellékletben felsorolt fertőtlenítő takarítást egyes 

lépéseit nem csak a tanév megkezdése előtt, hanem elosztva havi ismétlődő ciklusokban is 

elvégezzük. 

A takarítók lépcsőzetes munkakezdéssel dolgoznak, annak érdekében, hogy a napközbeni 

fertőtlenítések elvégzése biztosítható legyen. 

Eddigi munkájuk kiegészül: 

 a bejáratoknál és a mosdókban elhelyezett fertőtlenítő szerek folyamatos pótlásával,  

 szüneteket követően a folyosói ablak és mosdó ablakok kinyitásával biztosítják az épület 

légcseréjét, 



 fertőtlenítő takarítást végeznek az alábbiak szerint: 

 a közösségi terekben (folyósó, mosdó, aula, bejárat) a szüneteket követően – tanórák 

alatt – fertőtlenítő hatású szerrel végig takarítják a kézzel gyakran érintett felületeket 

(korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, ajtó és ablak 

kilincsek, folyósói lambéria, folyosói padok, stb.) 

 a szaktantermek esetében minden tanulócsoport után, az osztálytermek esetében pedig 

a napközi megkezdése előtt elvégzik a fertőtlenítést a padok, asztalok, székek, az ajtó 

és ablakkilincseken (a szaktantermekbe csak ezt követően léphet be a következő 

tanulócsoport – tanári engedéllyel természetesen). 

 a tanórák után szintén fertőtlenítő hatású szerekkel végzik el takarítási feladataikat, 

 a szaktanárok jelzései alapján szükség szerint fertőtlenítik a tanórán használt eszközöket 

(sportszerek, labdák, kísérleti eszközök, térképek, táblafilcek, stb.).  

 a számítógép egyes elemeit (egér, billentyűzet, monitor, tablet), csak a nap végén 

fertőtlenítik, mert itt a tanulóknak kötelező a teremben elhelyezett kézfertőtlenítő 

használata. 

7. Digitális munkarend 

Az oktatási-nevelési tevékenység folytatásának biztosítása érdekében kérem, hogy minden 

pedagógus és osztály készüljön fel arra, hogy szükség esetén tudjon otthonról dolgozni, illetve 

tanulni. 

Folyamatban van a Google Gsuite felületen iskolánk regisztrálása. Ezt követően a tanulók 

számára email címeket regisztrálhatunk, és ingyenesen használhatóvá válik a Google Classrom 

alkalmazás. 

Ezen kívül a KRETA rendszer Digitális Kollaborációs Tér szolgáltatását is igénybe tudjuk 

venni. 

A szülői igények, lehetőségek figyelembe vételével természetesen, továbbra is használhatjuk a 

zárt Facebook csoportokat. 

Az eltelt időszakban többször felmerült, hogy egyes szülők szeretnék, ha egészségügyi 

problémákkal küszködő gyermekeiknek on-line oktatást biztosítanánk. A hagyományos és az 

on-line tanórák egyidőben történő megtartása komoly nehézséget jelent, mert teljesen más 

jellegű felkészülést igényel a tanártól.  Az érintett tanulók esetében egyedi eljárások 

segítségével oldjuk meg (oldottuk meg) a problémát, digitális munkarendet ugyanis csak az 

operatív törzs rendelhet el. 

 

Nagydorog, 2020. november 27. 

 

 Szilágyi Péter 
 intézményvezető 

  



8. Melléklet a nagydorogi iskola intézkedési tervéhez 

 

Az iskola számára eljuttatott segédanyagokból kiemeltünk néhány, a napi munkát 

megkönnyítő, fogalom és eljárást tisztázó bekezdést. 

 

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.   

 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.  

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, 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 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. 9.4 A gyermek az 

iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

 

 

 

A karantén esetén a kontakt vagy COVID-fertőzött személy nem tartózkodhat a 

munkahelyen 

 ha munkaképes, számára, ha megoldhaó, el lehet rendelni otthoni 

munkavégzést  

 egyéb esetben a munkavállalónak a karantént be kell jelentenie a 

háziorvosnak, aki táppénzre veszi. 



Nem attól kontakt személy valaki, hogy magát kontaktnak gondolja, mert: 

 egy légtérben volt (de másfél méternél messzebb) egy igazolt fertőzöttel,  

 olyan tüneteket produkál, ami hasonlít a koronavírus-fertőzöttek tünetei  

 a rokonságában, ismerősi körében van igazolt fertőzött.  

Ezek csak félelmek, amelyeket csak az élet tud megcáfolni, illetve a háziorvos, vagy 

egy (kettő) valid negatív teszt tud eloszlatni. Attól kontakt személy valaki, hogy az adott 

járás Népegészségügyi Osztályának illetékese ezt megállapítja. 

 

Akinek tünete van,  

 nem biztos, hogy COVID-fertőzött, lehet más betegsége is  

 nem jogosít föl senkit arra, hogy maga döntse el, megy-e dolgozni, vagy 

sem. 

Aki önkéntes karanténba vonul, azaz úgy gondolja, hogy nem megy dolgozni, nem 

veszi fel a munkát, ezt négy jogon teheti meg:  

 valóban beteg, ezért kiírják  

 tünetei vannak, ezt elmondja az orvosnak, kiíratja magát  

 szabadságot igényel  

 fizetés nélküli szabadságra megy (ez utóbbi esetben a biztosítási 

jogviszonya szünetel)  


