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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 fertőzöttség veszélye. 

- 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 

óvodában kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

- 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: 

 

- A főbejáraton való belépéskor maszkban, a kihelyezett kézfertőtlenítőt rendszeresen 

használva (kérjük, hogy ezt a gyerekek ne használják, ők az alapos kézmosást a 

gyermekmosdóban meg tudják tenni), az elhelyezett fertőtlenítő lábtörlőn áthaladva, 

lábat alaposan letörölve lehet belépni. 

- Az átöltöztetés időtartalmát csökkentsék a lehető legrövidebb időtartamra a szülők, ezt 

követően kérjük hagyják el az épületet! 

- Az óvoda folyosóján egyszerre csak 10 szülő tartózkodhat! 

- Gyermeküket mindig az óvodában dolgozó felnőttnek adják át! 

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

az óvodába. 

- A szülők személyes megjelenésével járó első szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás, szabadban megtartva). 

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

óvodai 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. 

- A szülők az intézmény területén más helységbe nem léphetnek be. 

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

benne a gyermek. Kimosva, kivasalva kell visszahozni! 

- A csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal füzeten keresztül tarthatnak 

kapcsolatot. 

- A csoportszobába szülő nem léphet be.  

- A gyermekkel kapcsolatos problémákról az intézmény telefonján értesíthetik a 

dolgozókat. 

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

szabályai érvényesek. 

- Az intézmény által kidolgozott reggeli óvodába érkezés valamint a délutáni 

hazamenetről szóló intézkedéseket kérjük, hogy a szülői közösség fogadja el, magára 

nézve kötelezőnek tekintse.       

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

 

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

- 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 minden gyermeknek alaposan kezet kell 

mosni. 

- Meg kell tanítani 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 ne fogdossák össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit 

megfognak, azt vegyék is el! 

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

venni! 

- az alapvető személyes higiéniai szabályokról gyerekek az óvodában is részletes 

elméleti-gyakorlati tájékoztatást kapnak életkoruknak megfelelően. 

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

- Ügyelniük kell a csoportszoba tisztaságára!  

  

https://koronavirus.gov.hu/megelozes
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ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

SZÜLŐKNEK: 

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

gyermek, tanuló látogathatja.  

- 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! 

- 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 a járványügyi helyzetnek 

megfelelően vagy az előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolságtartás), 

vagy online formában. 

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

felületét használjuk. 
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TANULÓKNAK: 

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

iskola felső tagozat épületében az ott tartózkodás idején megengedett a szájat és orrot 

eltakaró maszk viselése. 

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

öltözőkben, 

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

- 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! 

4. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,  

(beleköhögés, beletüsszentés) 

5. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni 

6. 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!  

- 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! 
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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.  

 


