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a járványügyi készenlét idején 
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hatályba lép: 2021.11. 08. 

 

  



Az EMMI által kiadott intézkedési terv alapján az intézmény helyi sajátosságai alapján elkészítettük 

intézményünk intézkedési tervét, melyben az egészségügyi kockázat minimalizálása érdekében az 
alábbi intézkedések megtételét határozom meg: 

1. kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanulók és alkalmazottak látogathatják 

intézményünket, 
2. amennyiben a tanulónál napközben fertőzés tüneteit észleljük, elkülönítjük (az 

elkülönítés helyszíne az orvosi szoba, a beteg felügyeletét ellátó személynek kesztyű és 
maszk használata kötelező), értesítjük a szülőt vagy gondviselőt, felhívjuk a 
figyelmét arra, hogy gyermekéért haladéktalanul jöjjön az intézménybe, feltétlenül keresse meg 
telefonon a gyermek háziorvosát – az utasításainak megfelelően járjon el, és értesítse az iskolát, 
valamint aziskolaegészségügyi orvost is tájékoztatjuk, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a 
további teendőkről; 

3. amennyiben az iskolában bármely jogcímen dolgozó személy napközben a fertőzés tüneteit 
tapasztalja, haladéktalanul jelzi azt az iskolavezetésnek, és a lehető legrövidebb idő alatt elhagyja 
az intézmény területét, majd háziorvosát telefonon értesíti, súlyos esetben mentőt 
hívunk; 

4. a szülő vagy az alkalmazott köteles az iskolát értesíteni, ha a szülő a gyermekénél, a 
munkavállaló pedig saját magán koronavírusra utaló jeleket vagy tüneteket tapasztal, covid 
gyanúja áll fenn, vagy esetében igazolt fertőzés áll fenn; 

5. az a tanuló vagy alkalmazott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, kizárólag a 

háziorvos/kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel vagy negatív PCR 

teszttel léphet újra az intezménybe; hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által 
kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatnia; 

6. a tanuló hiányzását 08:00-ig kérjük jelenteni az osztályfőnöknél vagy az iskola titkárságán 
telefonon: 06-26-371-063 vagy e-mailben: titkar@budajeno.edu.hu 

7. a külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése a mindenkor hatályos határátlépési 
szabályok alapján lehetséges, a Rendőrség honlapján (http://www.police.hu) is megtalálhatók 
a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos tudnivalók  

8. igazoltnak tekintjük annak a tanulónak az iskolai hiányzását, 
- akit a szülő a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdés c) pontja 

értelmében alapos okra hivatkozással, kérelem és azzal kapcsolatban meghozott 

intézményvezetői határozat alapján nem enged iskolába. Ilyen indoknak tekinthető a 
járványhelyzetből illetve veszélyhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor a tanuló 
hiányzásának a veszélyhelyzetre illetve a járványhelyzetre tekintettel, általánosságban, 
előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolását nem tekintjük 
automatikusan alapos indoknak. Minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet az 
intézményvezető a kérelmező és az eset összes körülménye alapos tanulmányozása és a 
járvány alakulásának, ezzel összefüggésben az intézményi hiányzásoknak a függvényében 
aktuálisan mérlegel, és annak alapján, szükség szerint szakértő véleményének kikérésével, 
az alábbiakat mérlegelve dönt: 

o az intézményben, osztályában vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló 
megfertőződésének a reális veszélye, 

o a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda- és hazautazása során mennyire 

biztosított a fertőzés megelőzése, 
o az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy 
háztartásban élő személyekre, 
o a tanulóra és a családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az 

iskolába járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben, 
o a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e a felügyelete az iskolából való 

távolmaradás időtartama alatt; 
- aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós 
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betegsége (pl. szív-érrendszeri, légzőszervi megbetegedések, cukorbetegség) vagy 

például különleges egészségügyi állapota miatt, és erről az orvosi igazolást bemutatja, 
- aki hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. 

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

9. a belépés reggel érkezéskor az intézmény kijelölt bejáratán keresztül történik, a belépés 

alkalmával testhőmérséklet mérésére nem, vírusölő hatású kézfertőtlenítésre viszont sor 
kerül; 

10. a szülők a kijelölt bejáratig léphetnek be az intézmény területére, és délután a kijelölt 

bejáraton kívül várhatják meg őket; 
11. a napközis tanulók részére 15:30-ig védett tanulási időszak van, ezért csak meghatározott 

időpontokban (félóránként, 17:00-től folyamatosan) van lehetőség kiengedni a tanulókat (a 
kötelező benntartózkodási idő alatt csak kérelem alapján); 

12. a szülők a pedagógusokkal telefonon, e-mailben, előzetes egyeztetés esetén személyesen, 
valamint a KRÉTA-rendszeren keresztül tartják a kapcsolatot, illetve juttatják el a szükséges 
információkat; 

13.  a szülői értekezleteket online (kivéve azok az osztályok, melyek előzetes egyeztetés 

alapján arra engedélyt kapnak), a fogadóórákat kizárólag online, vagy telefonon tartjuk 
meg; 

14.  az eredeti csengetési rend a továbbiakban is érvényben marad; 
15. a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése az intézmény egész területén, valamennyi 

tagozaton kötelező, kivéve a pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus 

spektrumzavarral élők (a maszkról a szülőknek/gondviselőknek/alkalmazottnak szükséges 
gondoskodniuk), 

16. az iskola-egészségügyi ellátás és az iskolai szűrővizsgálatok, a hatályos jogszabályok szerint 
kerülnek megtartásra  

17. egynapos vagy többször egynapos osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások 

belföldi úticéllal szervezhetők; 

18. a nagy létszámú tanuló, pedagógus vagy szülő egyidejű jelenlétével járó rendezvények 

megszervezése a hatályos jogszabályok alapján történik: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5.§-
7.§ rendelkezései. 

19. a testnevelésórákon 
o lehetőség szerint - az időjárás függvényében - az épületen kívüli foglalkozásokat részesítjük 

előnyben, 
o a tanulók a testnevelés órák előtt és után elvégzik a kézfertőtlenítést, a helyiségekben 
szellőztetünk. 

20. A közösségi terekben egyszerre csak annyi személy tartózkodjék, hogy betartható legyen a 1,5 

méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket 

lehet kijelölni a közösségi tereken belül. 

21. A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású 

kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.  

22. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk, közös használatú textiltörölköző alkalmazása tilos. 

23. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.  

24. Fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítást 

(termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) végzünk. 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 a felületnek megfelelő vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítésre kerüljenek.  

25. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A 

takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok 

viselése szükséges.  

26. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására (kérjük a 
szülőket is, hogy gyermekükkel gyakorolják otthon is az un. köhögési etikettet: papírzsebkendő 
használata köhögéskor, tüsszentéskor, alapos kézmosás, kézfertőtlenítés, valamint a 
mellékhelyiségek használatának higiéniai követelményeit; saját használatra kézfertőtlenítő gélt 
és/vagy fertőtlenítőkendőt, lehetőség szerint, biztosítsanak gyermekük számára); 

27. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A 
felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének megőrzésére, a 
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.  

28. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítanak a pedagógusok a tanulók alapos szappanos 
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.  

29. Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése, torlódás lehetőleg elkerülhető, 
sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.  

30. Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, 
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.  

31. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell 
biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem 
üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és 
betegség gyanúja esetén intézkedjen. 

32. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében a pedagógusok kiemelt 

figyelmet kell, hogy fordítsanak 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 és környező forgalom függvényében lehetőség 

szerint nyitva kell tartani. 

33. a délutáni iskolai (nem tanórai) sportfoglalkozások és sportkörök igény esetén 

biztosítottak, 

34. az iskolai kórus/énekkar próbái megtartásra kerülnek. 

35. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek a járványügyi helyzet fennállásáig 

az 

iskola épületébe indokolt esetben - előzetes egyeztetés után, csak az intézményvezető 

előzetes engedélyével léphetnek be. 

36. Belépéskor a szájmaszk viselése és a kéz fertőtlenítése, valamint kísérő esetén a bejáratoknál a 

védettségi igazolvány száma és a név megadása kötelező. 

 

Figyelemmel arra, hogy a 12.életév betöltését követően elérhető a koronavírus elleni védőoltás, 
osztályra, csoportra vagy egész feladatellátási helyre vonatkozó tanügyi intézkedés főszabály szerint 
csak az általános iskola 1-6. évfolyamán történik. 

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását, stb.) 
a népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (rendkívüli szünet vagy a 
tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelése vagy visszavonása) vonatkozó javaslat 
felterjesztése a Tankerület illetve az EMM1 feladata és hatásköre. Amennyiben az intézményben 
COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi illetékes népegészségügyi hatóságot (Érdi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály), valamint az Érdi Tankerületet haladéktalanul 



tájékoztatjuk. Az adatok alapján az intézményben vagy meghatározott osztályokban a tantermen 

kívüli, 
digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről az Oktatási Hivatal dönt.  

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és 
támogatása online zajlik. Gyermekfelügyeletet biztosítunk, melynek során a gyermekétkeztetési 
feladat 
ellátójának biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

Koronavírus érintettség esetén az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 

Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig hatályos.  

A módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül 

sor. 
 

 

 


