
Intézkedési terv a Covid-19 fertőzés esetén: 

 

Intézkedési terv (2021. november 8-tól) 

  

  

1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

  
1.1  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. 

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. 

 

1.2  Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az 

intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind 

az intézmény épülete előtt csoportosulni tilos, a csoportosulást fel kell szólítani a védőtávolság 

betartására. 

 

1.3  Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább 

elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek 

bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése kötelező! 

1.4  A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára 

elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság 

nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskolában való tartózkodás idején kötelező 

a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

 

1.5  A csengetési rendet úgy alakítjuk ki, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben az 

1.4 pontban jelölt védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását.  

 

1.6  A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell 

kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során 

használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között 

a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. 

 

1.7  A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák 

során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem 

kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. 

 

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

öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy 

elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. 

 

1.9  Az oktatásirányítás az alábbi ajánlását követve szervezzük a rendezvényeinket. Minden 

köznevelési intézménynek azt javasoljuk, hogy az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló 

vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális 



program) rendezvényt halasszák későbbre, vagy megszervezése során legyenek tekintettel az 

alábbiakra: 

-       az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

-       az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

-       zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 

-       a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása. 

Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, 

belföldi úticéllal tervezzék át. 

 

1.10  A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk                 

e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az 

alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók 

a szülőkhöz. 

 

1.11  Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, 

illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Belépéskor az 

intézmény területén az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, valamint a kézfertőtlenítő 

használata kötelező.   

 

1.12   A tanulók alacsony oltottsági szintje, valamint fokozódó vírusveszély miatt a tanulók a 

tömegközlekedési eszközökön, az iskolabuszon, valamint a megállókban az orrot és szájat 

eltakaró maszkot kell viseljenek.  

 

1.13  A maszkviselési kötelezettség az iskola közös helyiségeiben is fenn áll.  

 

1.14  Az intézménybe való belépéskor testhőmérséklet mérés történik. A tanulók a számukra 

kijelölt bejáratokat használhatják. Belépéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező. 

  

2. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

 2.1 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. 

 

2.2  Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

 

3. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

  
3.1 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. 

 

3.2  A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

 

3.3 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. 

 

3.4  A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül. 

 

3.5  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. 

  

4. Kötelezően elvégzendő feladatok 

  

4.1 A maszkhasználati kötelezettség illetve 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező! 

 

4.2 Kötelező a lázmérés, testhőmérséklet-mérés intézménybe való belépéskor! 

  

4.3 A kézfertőtlenítés belépéskor kötelező!  

 

 

Jelen intézkedési terv újabb módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben! 

 


