
Intézkedési terv 

a 2021/22. tanév koronavírus elleni védekezés szükséges intézkedései 

 

Jelen intézkedési terv a járványügyi helyzet alakulásától függően a tapasztalatok 

figyelembe vételével módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 

 

Felkészülés a tanévre  

 a mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást elvégeztük (tantermek, folyosók, mosdók, 

közösségi terek, ajtók, ablakok, lambériák, bútorok, szőnyegek, játékok, sporteszközök, 

szemétgyűjtők fertőtlenítése…) a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlása 

alapján 

 

Iskolánk látogatása, rendezvények  

 kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló léphet be intézményünkbe – a szülő 

köteles az iskolát értesíteni koronavírus - gyanú vagy igazolt fertőzés esetén – igazolt 

hiányzás 

 tanítási órákon , foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező 

 az étkezési helyszíneket folyamatosan fertőtlenítjük 

 étkezés előtt és után kérjük az alapos szappanos kézmosást 

 a csengetési rendet úgy alakítottuk ki, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a 

védelmi intézkedések betartását 

 tantestületi döntéssel: 40 perces órákat tartunk 20 perces szünetekkel 

 a nagy létszámútanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó esemény 

megszervezése során az alábbiakra is tekintettel vagyunk: 

- meghatározott létszámkorlát figyelembe vétele 

- alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása 

- zárttéri helyett szabadtéri programok szervezése 

- a résztvevők körének korlátozása 

 



Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 

használatára felhívjuk a figyelmet 

 a szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget 

 a személyi higiéné alapvető szabályairól tanulóink részletes, adott korosztálynak 

megfelelő tájékoztatást kapnak 

 a kórokozók koncentrációjának csökkentésére kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres 

és fokozott intenzitású természetes szellőztetésre 

 játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük 

 

Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

 fokozatosan ügyelünk ebédlőnk tisztaságára, rendszeres fertőtlenítésére, felületek 

vírusmentesítésére 

 

Iskola-egészségügyi ellátás szabályai 

 az iskolai szűrővizsgálatokra és az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat 

betartatjuk 

 a személyes találkozást igénylő teendők esetén – védőnői szűrővizsgálatok, védőoltások 

– a feladatok elvégzése az aktuális járványügyi előírások figyelembe vételével történik 

 az egészségügyi ellátás során betartatjuk az infekciókontroll (koronavírustól független) 

szabályokat 

 biztosítjuk a helyszínek fertőtlenítéses takarításáról, biztosítjuk a kézfertőtlenítés 

lehetőségét 

 

Tanulói hiányzások kezelése 

 annak a tanulónak a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztett 

csoportba tartozik tartós betegsége (pl. szív-érrendszeri, légzőszervi, rosszindulatú 

daganatos, máj- és vesebetegség, vagy immunszupprimált állapot) miatt, erről orvosi 

igazolással rendelkezik, és bemutatja, továbbá szülője a 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI 

rendelet szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak 

tekintjük 



 igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt 

időszakra 

 ezen időszakban otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban 

 a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatás 

intézményekre vonatkozó 20/2012. (VIII.31.) rendeletben foglaltak szerint érvényes, 

azok betartása szerint szükséges eljárni 

 

Teendők beteg személy esetén 

 amennyiben egy tanulónál, felnőtt dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni 

 tanuló esetén értesítjük a szülőt, aki gondoskodik egészségügyi kivizsgálásáról, 

gyermeke érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket 

 a tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez - orvosi igazolással térhet 

vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörbe nem bírálhatja 

felül 

 

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmény esetén 

 a tantermen kívüli, digitális munkarendre való szükségszerű áttérésre az iskola 

kidolgozta saját protokollját az Oktatási Hivatal módszertani ajánlásával 

 a járványügyi intézkedések meghatározása (karantén elrendelése, feloldása stb.) az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata 

 koronavírus érintettsége esetén az iskolában csak az Oktatási Hivatal rendelhet el 

rendkívüli szünetet 

 teljes intézmény, vagy intézményen belüli osztályok tantermen kívüli, digitális 

munkarend határozott időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt 

 a további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg, 

hajtják végre 

 a tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 

ellenőrzése és támogatása online kapcsolatban történik, a tanulók a tantermen kívüli, 

digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát nem látogathatják 



 amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, 

digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az iskolában meg kell szervezni a szülők 

támogatása érdekében 

 amennyiben az iskolában objektív okok miatt nem szervezhető meg a 

gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik 

 intézményünk hiteles forrásból tájékozódik, ennek fontosságára felhívja az iskola 

közösségéhez tartozók figyelmét – www.kormany.hu, www.oktats.hu felületek 

 

A közfeladat ellátásához, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez közvetlenül 

kapcsolódó és online módon nem megtartható szakmai rendezvények a védettség igazolása 

nélkül is megtarthatók személyes jelenléttel a megfelelő járványügyi megelőző intézkedések 

betartása mellett.   

 

Jelen intézkedési terv a járványügyi helyzet alakulásától függően a 

tapasztalatok figyelembe vételével módosításig vagy visszavonásig marad 

érvényben. 

 

Székesfehérvár, 2021. szeptember 13. 

 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/
http://www.oktats.hu/

