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JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLLJA
szerinti alábbi eljárásrendet alkalmazzuk a 2020-2021. tanévben a járványügyi készenlét idején.

Készítette: Juhász Katalin
intézményvezető
az intézmény pedagógusaival, technikai dolgozóival, a SZMK vezetőjével, a GSZI
munkatársával történt egyeztetés után.
Jóváhagyta: a Dél-Pesti Tankerületi Központ, mint fenntartó

Érvényes: 2020. szeptember 1-től
visszavonásig

BEVEZETÉS

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió
állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a
koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív
Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a
2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető
köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik.
Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt alakított ki, amelyen keresztül
az aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és
a köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok kerülnek közzétételre.

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK




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. 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.
2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók
testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve
nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért
testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket
(37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés
alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el


















kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni
kell.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van a tudomására jutás után mielőbb, de legkésőbb a tanuló hiányzásának első
napján 8.00 óráig az osztályfőnöknek (telefon, email), vagy az iskola titkárságán (+36
30 831 8904, vagy iskola@kolozsvari.hu). Amennyiben a szülő az osztályfőnököt
értesítette, akkor a pedagógusnak tájékoztatási kötelezettsége van a titkárság felé. Kérjük
a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, vegyék fel a kapcsolatot
a háziorvossal, gyermekorvossal.
Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi
csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az
intézmény épülete előtt. Ennek érdekében felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az
iskola környezetében mellőzzék a csoportos beszélgetéseket. A tanulók hazavitelekor
lehetőség szerint pontosan érkezzenek, hogy elkerüljék a várakozást. Gyermeküket úgy
indítsák el reggel az iskolába, hogy ¾ 8 körül érkezzen. A tanulók az iskolába érkezés
után rögtön a kijelölt tanterembe menjenek. A hajnali ügyeletet csak azok a szülők vegyék
igénybe, akinél ez elkerülhetetlen. Az óraközi szünetekben a tanulócsoportok beosztás
alapján külön levegőznek, a folyosókon való csoportosulásokat az ügyeletes pedagógusok
megakadályozzák.
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. A
terembeosztás elkészítésénél figyelembe vesszük az osztály/csoport létszámát és a terem
befogadóképességét. Ahol lehetőség van rá, ott plusz padok elhelyezésével, illetve az
oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyak, bútorok eltávolításával. Törekszünk arra,
hogy a szaktantermi, illetve a bontott órák kivételével egy-egy osztály állandó helyen
legyen. Osztályok cseréje esetén biztosítjuk a felöletek fertőtlenítését. Az énekkari
foglalkozások idejét úgy állítottuk be, hogy itt sem keverednek az osztályok.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
Folyosókon, ebédlőben az oda beosztott ügyeletes pedagógus biztosítja, hogy az ott
tartózkodó gyerekek száma mellett betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
Folyosókon, közösségi terekben kérjük tanulóktól, dolgozóktól a maszk viselését.
A csengetési rendet úgy alakítottuk ki, hogy az ebédelés ideje hosszabb legyen, ezáltal
mellőzve a torlódást az ebédlőben, illetve az előtte lévő folyosón.
A testnevelés órákat lehetőség szerint az udvaron, a Rákóczi kertben tartjuk. Az alsósok
saját tanteremben öltöznek át. Szükség esetén a felsősöknek még egy tantermet tudunk
biztosítani az öltözéshez.
A mosdókban a torlódás elkerülésére a folyosón ügyelő pedagógus figyel.
Azon iskolai rendezvényeket, ahol nem tudjuk a létszámkorlátot tartani, nem tartjuk meg.
Iskolai programok nagy részét osztályprogramokkal pótoljuk, ahol a védőintézkedések
betartása megoldható.
Az őszi Határtalanul kirándulásokat elhalasztottuk, ha lehetőség lesz rá, ezeket tavasszal
tartjuk meg. A tanév első félévében nem szervezünk belföldi osztálykirándulásokat.








A tanévkezdéshez kapcsolódó szülői értekezletek közül többet online módon tartunk
meg. A személyes jelenlétet igénylő szülői értekezletek esetén nagyobb helyiségeket
(tornaterem, sátor, ebédlő) veszünk igénybe, illetve minden tanuló esetében egy szülőre
korlátozzuk a részvételt. Ezekben az esetekben is betartjuk a védőtávolságot, s kötelező
a maszk viselése, alkalmazzuk a felületfertőtlenítést, biztosítjuk a kézfertőtlenítés
lehetőségét. A szülők tájékoztatását (információk, tanulmányi előrehaladás stb.)
elektronikus felületeken oldjuk meg. Kérjük a szülőket, hogy az iskolai hivatali ügyeket
a titkárságon telefonon, emailen (+36 30 831 8904, vagy iskola@kolozsvari.hu) intézzék.
Olyan ügyek esetében, amikor a tanuló is eljárhat, bízzák gyermekükre! A személyes
jelenlétet igénylő ügyek esetében csak előzetes egyeztetés után, megbeszélés alapján
mehetnek a titkárságra.
Szülők, és idegenek az épületekben nem tartózkodhatnak. Ha a belépés elkerülhetetlen,
akkor a maszk viselése kötelező.
Az alsós gyerekek a bölcsőde melletti kiskapun jöhetnek be fél 8 és 8 óra között, szülő
nem kísérheti be őket. Ennek betartásáról pedagógus ügyelettel gondoskodunk. A
felsősök a nagy kapun jöhetnek be az épületbe.
Tanítás után a felsősöknek haza kell menni (kivétel tanulószoba, délutáni foglalkozás).
Az alsósokat a szülők a tanórák végeztével a kiskapun keresztül vihetik haza, ahova a
pedagógus kikíséri a gyermekeket, vagy napköziből 4 órakor szintén ilyen módon. Ettől
eltérő időpontban rendkívüli esetben a szülő telefonon keresi a pedagógust, aki a
gyermeket a főépület portájára engedi ki.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA









Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek
használata minden belépő számára kötelező. Az intézményben, étkezések előtt és után,
alaposan mossunk kezet vagy fertőtlenítsük a kezünket (a tanulók esetében inkább
javasolt a szappanos kézmosás).
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget,
kézfertőtlenítőket helyezünk el a folyosókon, tantermekben, a mosdóknál, az ebédlőnél,
a tanári szobáknál.
Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk, a hagyományos törölközőket nem használjuk.
A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott korosztálynak
megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett
köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a
használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran
érintett felületek (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.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre,
mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.
A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK






Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.
A felületek tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosására és kézfertőtlenítésére.
Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, keveredését elkerüljük, sorban
állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
Az ebédlő átrendezésével biztosítjuk étkezés közben a 1,5 m-es védőtávolságot.
Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok,
tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak
gyermekek általi tapogatásának elkerülése.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE




Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy pl. immunszupprimált állapota
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt
hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági
karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. A karantén időszakban a tanuló az
otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési
forma mellett, részt vehet az oktatásban.
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 járunk el.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN









Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt
követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, 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 tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

KOMMUNIKÁCIÓ
Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy
hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a
www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.

