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ÓVODA 

Szülőknek: 

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

gyermek látogathatja.  

- Szeptember elsején a szülőknek büntetőjogi felelősségének tudatában írásban 

nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban 

 voltak-e külföldön, 

 gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e? 

 a gyermek előzőleg nem került kontaktusba olyan személlyel, akinél fennállhat 

a fertőtöttség veszélye. 

- A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról.  

- Minden reggel belépéskor testhőmérséklet mérést végzünk, amit eltérés esetén 

dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal 

elkülönítjük. 

- A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az 

óvodában kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

- Az intézmény 50 m körzetében a felnőttek kötelesek maszkot viselni. 

- Az intézményünkben zsilipes rendszer szerin történik a gyerekek be és kiadása. 

- Az intézmény által biztosított (nem intézményi doldozó estében) tehetséggondozó 

foglalkozásokat a járványra való tekintettel szüneteltetjük.  

- Kérem, hogy a gyerekek csak mosható, fertőtleníthető játékot (alvótársat) hozzanak 

magukkal, amit hetente, szükségszerint hazaadunk kimosni. 

- Csak a fejlesztő, gyógypedagógusok, családsegítő munkatársak léphetnek be az 

intézménybe. 

- A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

- Annak a gyereknek az óvodai 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 hatósági karanténba kerül a 

részére előírt karantén időszakára. 

- Ezen időszakban a gyermek az otthona elhagyása nélkül, az óvodapedagógusokkal 

egyeztetett kapcsolattartási forma mellett vesz részt az óvodai életben. 

- 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. Vagyis: 

 Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás 

igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott 

szervek, hatóságok felé! 

- Óvodában csak a jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak.  
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Az óvodába lépés szabályai: 

 
- Az intézmény 50 m körzetében a felnőttek kötelesek maszkot viselni. 

- A szülők az intézmény épületébe nem léphetnek be. 

- Az intézményünkben zsilipes rendszer szerin történik a gyerekek be és kiadása. 

- Az óvodába érkezést kérjük, csengetéssel jelezzék az óvoda dolgozóinak. 

- Minden reggel belépéskor testhőmérséklet mérést végzünk, amit eltérés esetén 

dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal 

elkülönítjük. 

- Az óvoda dolgozóival, a csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal a kihelyezett 

csoport füzeten keresztül tarthatnak kapcsolatot. 

- Probléma esetén az óvodapedagógussal történő előzetes egyeztetés után kérjenek 

egyéni elbeszélgetést. 

- Csak egészséges, panaszmentes gyermek veheti igénybe az óvodát, begbetegedéseket 

kérjük, jelezzék az óvoda dolgozóinak. Ne hozzák a gyermeket kisebb megfázásos, 

orrfolyásos tünetekkel sem. 

- Gyermeküket mindig az óvodában dolgozó felnőttnek adják át. 

- Türelmes várakozást kérünk reggelente, délután a gyerekek befogadásakor és 

távozásakor. 

- Lehetőség szerint 8 óra közeli időpontig minden kisgyermek érkezzen meg reggelente 

az óvodába. 

- A gyermekkel kapcsolatos problémákról, megbetegedésről az intézmény telefonján 

értesíthetik a dolgozókat. 

- Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek saját 

ovodai csoportjának zárt facebook csoportja. 

- Közös feladatunk, hogy megtanítsuk a gyermekkel az ún. köhögési etikettet – (papír 

zsebkendő, könyékhajlat használata köhögés, tüsszentés esetén, a használt zsebkendőt 

ki kell dobni, majd szappanos kézmosás). 

- a videón lévő mozdulatokat Önök is gyakorolják a kiskorú gyermekkel 

(https://koronavirus.gov.hu/megelozes) 

- Aki szeretné, annak lehetőséget biztosítunk, hogy gyermekét hamarabb, a délutáni alvás 

előtt vihesse haza. 

- Az ágyneműt, pizsamát minden héten hazaadjuk, függetlenül attól, hogy mennyit aludt 

benne a gyermek. Kimosva, kivasalva kérjük visszahozni! 

- Kérem, hogy a gyerekek csak mosható, fertőtleníthető játékot (alvótársat) hozzanak 

magukkal, amit hetente, szükségszerint hazaadunk kimosni. 

- Jó idő esetén e gyermekeiket az udvarról vihetik haza, rossz idő esetén az óvodába lépés 

szabályai érvényesek. 

- Az intézmény által kidolgozott intézmény használati intézkedéseket, szabályokat 

elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti.      

 

 

 

 

https://koronavirus.gov.hu/megelozes
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Óvodásoknak: 

 

- A gyerekek semmilyen otthoni játékot nem hozhatnak magukkal (kévétel az alvótárs) 

ami mosható, fertőtleníthető. 

- A csoportba való belépés előtt alaposan kezet kell mosni. 

- Kéztörlésre csak papírtörlőt lehet használni. Használat közben törekedni kell arra, 

hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell 

belehelyezni! 

- Étkezések előtt és után, tevékenységek után mindenki alaposan mosson kezet. 

- Meg kell tanulni a köhögési etikettet! 

1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,  

(beleköhögés, beletüsszentés) 

2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni 

3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell 

végezni. 

- Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat!  

- Az ételt a felnőttektől kapja, jeleznie kell ha szeretne még, vagy valamilyen problémája 

van. 

- az alapvető személyes higiéniai szabályokról gyerekek az óvodában is részletes 

elméleti-gyakorlati tájékoztatást kapnak életkoruknak megfelelően. 

(https://koronavirus.gov.hu/megelozes) 

- Ügyelj a csoportszoba tisztaságára!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://koronavirus.gov.hu/megelozes
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Pedagógusoknak: 

 

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

- A foglalkozásokon az óvodapedagógógus használjon maszkot (törvény által nem 

előírt). 

- Az intézmény védőmaszkokat biztosít lehetőség szerint az arra igényt tartó 

dolgozóinak. 

- A testnevelésfoglalkozásokat az időjárás függvényében javasolt szabad téren 

megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő 

feladatokat. 

- Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért 

ezeket kérjük az erre a kijelölt helyre tenni! 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a 

tornafoglalkozás előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető 

legyen az öltözőkben történő csoportosulás. Szakaszosan kell megoldani. 

- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), 

időjárás függvényében. 

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket, nyílt napokat, családi 

délutánokat nem tartunk. 

- A szülőket a gyermekük óvodai életéről a zárt csoport facebook oldalon keresztül 

tájékoztassátok (képek, üzenetek) 

- Fogadóórák keretében lehetőségetek van szülői elbeszélgetésekre előzetes megbeszélés, 

egyeztetés után.  

- Elmaradnak a nagy közös ünnepségek, hagyományos intézményi látogatások. 

- Vándor színházakat, idegen előadókat nem fogadunk, csak az intézmény dolgozói 

tarthatnak tehetségműhelyeket, foglalkozásokat. A fejlesztő, gyógypedagógusok az 

előírásokat betartva végezhetik munkájukat, segíthetik a gyerekek fejlődését, 

felzárkóztatását. 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a gyerekek betartsák az alapvető higiéniai 

szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő 

edények megfelelő használata). 

- az alapvető személyes higiéniai szabályokról gyerekek az óvodában is részletes 

elméleti-gyakorlati tájékoztatást kapnak életkoruknak megfelelően. 

- a videón lévő mozdulatokat gyakorolják (https://koronavirus.gov.hu/megelozes) 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a gyerekek ne fogdossák össze az ételeket, 

evőeszközöket. Nincs naposi munka. A gyerekek az ételhez nem nyúlhatnak, azt a 

felnőttől kell, hogy megkapják. 

- Az udvaron gfokozott figyelemmel legyünk a gyerekekre, ha lehet ne nagyon 

csoportosuljanak. 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben. Szakaszosan engedjük a gyerekeket. 

https://koronavirus.gov.hu/megelozes
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Dajkáknak: 

 

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

- A nevelés nélküli napok alatt alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

végezni. 

- Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását! 

- A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a 

padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az 

alábbiakra: 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb 

bútorok vegyszeres tisztítására;  

 padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

 játékok, sporteszközök tisztítására;  

 radiátorok, csövek lemosására;  

 ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

 képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

 pókhálók eltávolítására; 

 rovar- és rágcsálóirtásra;  

 csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,  

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a 

pangó víz kifolyjon. 

- Intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását! 

- Reggel az óvodás gyerekek fogadása, testhőmérséklet mérés– szappanos kézmosás 

ellenőrzése. 

- A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási 

lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell 

kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata 

tilos.  
- Amikor a gyerekek nincsenek a csoportszobában (reggel, étkezés előtt, udvari játék 

idején, délután…) és az óvoda minden helységében alapos huzatos szellőztetést kell 

végezni. 

- Amikor beérkezett az össze gyermek az óvodába (9 óra) fertőtlenítő fölmosást kell 

végezni folyosókon, mosdókban. 

- Ugyanekkor a gyermek WC-k, mosdókagylók fertőtlenítését is el kell végezni, az 

öltözőszekrényeket fertőtlenítő szerrel át kell törölni. 

- A csoportszoba gyerekasztalait minden étkezés után, gyerekek székeit naponként át kell 

törölni. 
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-  Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi 

többszöri fertőtlenítő takarításra. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet 

kell fordítani arra, 

 hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az 

ajtó-, ablakkilincsek, villany- és egyéb kapcsolók, 

 informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, 

stb.),  

 mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)  

 padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek. 

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse.  

- A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítása és azok viselése szükséges, kötelező (maszk, kesztyű). 

- Rendkívül fontos a gyerekek által használt edények, poharak, evőeszközök, tálcák, 

kancsók megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta edények cseppfertőzéstől 

védett tárolása. 

- Az ételek elosztása, betolása, kiosztása alkalmával kesztyű és maszk viselése kötelező. 

- Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszinének tisztaságára, rendszeres 

fertőtlenítésére. Ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére. 

- Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell.  
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ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

SZÜLŐKNEK: 

- Szarvas Város Önkormányzata 20/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a kötelező 

maszkviselési szabályokról 1.§ alapján Szarvas város belterületén kötelező maszkot 

viselni köznevelési intézmények parkolóiban, valamint ezen intézmények bejárataitól 

számított 50 méteres körzetben. (A rendelet 2020. december 12-én hatályát veszti.) 

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

gyermek, tanuló látogathatja.  

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

Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 01-jétől 

kötelező a gyermekek testhőmérsékletének mérése érkezéskor. Ha a gyermek 

testhőmérséklete ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja a 37,8 °C – ot, akkor 

a többi gyermektől el kell különíteni és erről a szülőt vagy törvényes képviselőt 

haladéktalanul tájékoztatni kell. 

- Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban 

 voltak-e külföldön, 

 gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e? 

- A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség 

szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén 

dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal 

elkülönítjük. 

- A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, 

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

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

- 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 vesz részt az oktatásban. 

- 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.  

Vagyis: 

 Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás 

igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott 

szervek, hatóságok felé! 
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- Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek 

tartózkodhatnak. Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint 

a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek 

tekinti.     ( Az igények felmérése szeptember elsején történik). 

- Ügyintézés esetén az iskola területére lépés alkalmával azonnal kézfertőtlenítés kell 

végezni! 

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket nem tartunk. Helyette a 

kapcsolattartás 1.-8-ig osztályban online szülői értekezlet formájában valósul meg. 

- Szülők további tájékoztatása online formában történik. Erre a gyermek Mozanapló 

felületét használjuk. 

- Probléma esetén az osztályfőnökkel, szaktanárral történő előzetes egyeztetés után 

kérjenek egyéni elbeszélgetést. 

 

 

TANULÓKNAK: 

- A közösségi tereken, a tanórákon az ott tartózkodás ideja alatt a szájat és orrot 

eltakaró maszk viselése kötelező. 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, az udvaron is. 

- Szünetekben az udvaron kell tartózkodni!  

- Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek fertőtlenítenie kell a kezét! 

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

Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 01-jétől 

kötelező a gyermekek testhőmérsékletének mérése érkezéskor. Ha a gyermek 

testhőmérséklete ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja a 37,8 °C – ot, akkor 

a többi gyermektől el kell különíteni és erről a szülőt vagy törvényes képviselőt 

haladéktalanul tájékoztatni kell. 

- A reggeli érkezéskor és a szünetekben a szellőztetés kötelező! 

- Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet! 

- Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét! 

- Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy 

nem pazarolják a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell 

belehelyezni! 

- Meg kell tanulni a köhögési etikettet! 

papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor, (beleköhögés, 

beletüsszentés)majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni majd alaposan kezet kell 

mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni) 

- Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menjenek tízóraizni vagy ebédelni, amikor a 

számukra kijelölt idő van! Kerüljék a csoportosulást! 

- A büfében egyszerre csak 5 tanuló tartózkodhat a megfelelő távolság megtartásával! 

- Étkezéskor ne fogdossák össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit 

megfognak, azt ki is kell venniük! 

- Étkezéskor ne fogdossák össze a kirakott kenyeret! Amit megfognak, azt ki is kell 

venniük! 

- Osztálytermek tisztaságára fokozottan ügyelni kell!  
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- Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása saját zacskóban vagy uzsonnás dobozban 

történjen! 

- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is 

tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata. 

- Szünetekben az időjárásnak megfelelően és a lehetőségekhez mérten az udvaron 

kell tartózkodni! 

 

PEDAGÓGUSOKNAK: 

- Az emberi erőforrások minisztere 12/2020. (XI.10.) EMMI határozata alapján a Covid-

19 megelőzésének és terápiájának kézikönyve szerinti veszélyeztetettnek minősülő és 

ezzel összefüggő krónikus betegsége miatt saját jogon adókedvezményben részesülő 

pedagógus kérelmére a pedagógus az intézményvezető engedélyével tantermen kívüli, 

digitális munkarendben is elláthatja a nevelő- oktató munkáját az intézményben, ha az 

intézményben a feltételek biztosítottak. 

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

- Amennyiben az osztályközösségben tanuló vagy annak hozzátartozójánál COVID 

gyanú merül fel, azonnal tájékoztatni kell a vezetőséget. 

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

Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 01-jétől 

kötelező a foglalkoztatottak testhőmérsékletének mérése érkezéskor. Ha a 

foglalkoztatott  testhőmérséklete ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja a 37,8 

°C – ot, akkor haladéktalanul el kell hagynia az épületet. 

- A közösségi tereken, a tanórákon az ott tartózkodás ideja alatt a szájat és orrot eltakaró 

maszk viselése kötelező. 

- Szünetekben az udvaron kell tartózkodni a tanulóknak! Felelős a tanórát befejező 

pedagógus! 

- Az osztályközösségek a lehető legtöbbet tanórákon a saját osztálytermükben 

tartózkodjanak. 

- A délutáni tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozásokat lehetőség szerint online módon 

kell megtartani. 

- A testnevelésórákat, sportfoglalkozásokat az időjárás függvényében szabad téren 

kell megtartani. Az órák során és a korcsolyapályán mellőzni kell a szoros testi 

kontaktust igénylő feladatokat.  

- A használt sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell! 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a 

tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az 

öltözőkben történő csoportosulás.  

- Alsó tagozaton a következőképpen oldjuk meg: A fiúk az osztályteremben öltöznek, 

a lányok a fiú és lány öltözőket használják az év elején kiadott beosztás szerint (pl. 

névsorban elfoglalt helye). 

- Felső tagozaton az öltözőkben szakaszosan öltöznek. 
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- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),  

időjárás függvényében. 

- Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.  

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket nem tartunk. Helyette a 

kapcsolattartás 1.-8-ig osztályban online szülői értekezlet formájában valósul meg. 

- Probléma esetén a szülők az osztályfőnökkel, a szaktanárral történő előzetes 

egyeztetés után kérhetnek egyéni elbeszélgetést. 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai 

szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő 

edények megfelelő használata) 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze 

semmit, ne csoportosuljanak! 

- Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!  

- Digitális munkarendre átállás estén a CLASSROOM felületet használjuk. Online 

órák tartását javasoljuk a speciális (vészhelyzet idejére összeállított) órarendben 

meghatározott időben.  

 

TAKARÍTÓKNAK, KONYHAI DOLGOZÓKNAK: 

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

Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 01-jétől 

kötelező a foglalkoztatottak testhőmérsékletének mérése érkezéskor. Ha a 

foglalkoztatott  testhőmérséklete ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja a 37,8 

°C – ot, akkor haladéktalanul el kell hagynia az épületet. 

- Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell folyamatosan végezni. Különös 

tekintettel az esetlegesen karanténba kerülő osztályközösségek termeiben. 

- Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását! 

- A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a 

padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás terjedjen ki az alábbiakra: 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,  

                        egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

 padló, egyéb textília tisztítására; 

 játékok, sporteszközök tisztítására;  

 radiátorok, csövek lemosására;  

 ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

 képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

 rovar- és rágcsálóirtásra. 

- Intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását! 

- Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Erről 

külön órarendet fognak kapni, hogy mikor és hol történik osztályok, tanulócsoportok 

közötti váltás! 
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- A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási 

lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell 

kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata 

tilos.  
- Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi 

többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt 

figyelmet kell fordítani arra, 

 hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az 

ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

 informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, 

stb.),  

 mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)  

 padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek. 

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse.  

- A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű). 

- A  sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.  

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

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, 

tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az 

evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése 

-  A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot 

követően indokolt. 

- A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott. 

- A konyhai dolgozóknak vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítőszer rendszeres 

használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. 
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 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 
 
- A szűrővizsgálatok és az egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra 

vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az 

egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, 

és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni. 

 

- A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői 

vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. 

sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint 

a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a 

pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését. 

 

- A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, 

zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő 

szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban 

tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell. 

 

- Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a 

koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal 

kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat 

tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén 

(iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség) biztosítani kell a 

szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a 

fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről. 

 

- Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele 

szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség 

és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 
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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/gondviselő 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. 

 

- 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. 
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INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT 

INTÉZMÉNY ESETÉBEN 

 

- Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a megyei Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala 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/gyermekek online vagy más, 

személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök 

alkalmazásával – történik. A tanulók/gyermekek a tantermen kívüli, digitális munkarend 

elrendelését követő naptól az intézményt oktatási célból nem látogathatják. 

 

- Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a 

tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az intézmény megszervezi 

a szülők támogatása érdekében.  

 

- A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést.  

 

 

 


