
INTÉZKEDÉSI TERV 
 

A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI 
KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

Készült az EMMI ajánlása alapján 

 

 

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 
 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben 

1. Minden köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni.   
Az intézmények vezetői ellenőrizzék a takarítások végrehajtását. 

 
2. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását. 
 

3. A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és 
fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges 
mennyiséget rendelkezésre bocsátja. 

 
 
 

 
4. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 

1. Az intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az  
intézmény telephelyein csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Az intézmények 
tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 
gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 

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. 
 

 

3. A termekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben 
nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. Az órákon, foglalkozásokon a 
maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Pedagógusaink lehetőségükhöz mérten a szabadban is 
tarthatnak próbákat.  

 

4. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen 
a 1,5 méteres védőtávolság.  



 

5. A próbák rendjét úgy kell kialakítani, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a védelmi 
intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását. 

 

 

6. A próbák során a csoportok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. Amennyiben 
ez nem megoldható, a váltás között felületfertőtlenítést kell végezni. 

 

7. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Pedagógusaink 
lehetőségükhöz mérten a szabadban is tarthatnak próbákat.  

 

8. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért az órák 
előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen, az öltözőkben történő 
csoportosulás.   Minden intézménynek azt javasoljuk, hogy az első félévben esedékes, nagy létszámú 
tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális 
program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: 
 

 

9. 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. 
 

10. Az tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de 
megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi úti céllal tervezzék át. 
 

 
11. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása 

mellett tartsák meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 
 

1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel 
kell hívni a figyelmet.  
 

2. A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. 

 
 

3. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata kifejezetten 
kerülendő. 

 
4. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket 

megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell 
biztosítani a személyes tisztaságot. 

 
5. A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett 
köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt 
zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

 
 

6. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 
fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 
(termekben, folyosókon és a szociális helységekben) 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 (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) 
valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

 

7. 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. 

 
8. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. 
 



 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 
 

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. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

 
7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 
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/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. 

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

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. 

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. 

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. 

 
8. A TANÉV KEZDETE ELŐTTI TAKARÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
 

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és 
felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

 
 

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; 

- 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. 

 

A NAGYTAKARÍTÁST KÖVETŐEN ANNAK INTÉZMÉNYVEZETŐ ÁLTALI 
VISSZAELLENŐRZÉSE INDOKOLT. 

 

 

Kistelek, 2020. szeptember 8.    

 

        Törökgyörgy József 
 
                       Megbízott intézményvezető 
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