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Tanév eleji teendők 

1. Az első tanítási napot megelőzően az intézményben alapos fertőtlenítő takarítást kell 

elvégezni. Az ellenőrzésért felelős a pedagógiai értékelési intézményvezető-helyettes. 

2. A kollégium mindkét épületében a beköltözést megelőzően az előző pontban foglaltakon túl 

dokumentált gépi épületfertőtlenítés elvégzése szükséges. Felelős a kollégium tagintézmény-

vezetője 

3. Az intézményegység a járványügyi helyzettel kapcsolatban felmerülő kérdések elbírálására az 

EMMI által létrehozott tematikus e-mail-címet vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu 

használja. 

4. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről 

az intézmény gondoskodik, ezek rendelkezésre állása rendszeresen ellenőrizendő, az egyes 

fertőtlenítő és tisztítószerek biztonsági adatlapjainak meglétéről gondoskodni szükséges. 

Felelős: az intézmény technikai igazgatóhelyettese 

A középiskolai intézményegység (Széchenyi utca 4.) és a kollégium épületeinek (Széchenyi utca 3.) 

látogatása. Biztonságos környezet, iskolai rendezvények, szülői kapcsolattartás, tanulói 

kirándulások, utazások 

1. Az itt feltüntetett szabályok betartása minden a fenti pontban foglalt épületekbe belépő 

számára kötelező és betartása ellenőrzésre kerül. 

2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes szereplők vehetnek részt. Az egyes épületekbe nem léphetnek be azok, akik 

megbetegedések tüneteit mutatják. Tipikus COVID tünetként azonosíthatók az alábbiak: 

 köhögés; 

 nehézlégzés, légszomj; 

 láz; 

 hidegrázás; 

 izomfájdalom; 

 torokfájás; 

 újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar. 

3. Minden intézményi épületben és az udvaron kerülni kell a nagyobb csoportosulások 

kialakulását. Lehetőség szerint a 1,5 méteres szociális védőtávolság megtartására törekedni 

kell. 

4. Az osztálytermekben a tanulók úgy foglaljanak helyet, hogy közöttük a lehető legnagyobb 

távolság alakuljon ki! Törekedni kell, hogy a tanulók a lehető legtávolabb üljenek egymástól. 

Ennek betartatása az órát tartó pedagógus/oktató felelőssége. A tanítási órákon, 

foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

5. Az intézményegység épületének folyosóin kötelező minden épületben tartózkodó számára a 

száját és orrot elfedő arcmaszk viselése.  

6. Iskolakezdéskor a bejáratnál minden belépőnél testhőmérséklet mérésre kerül sor, és kötelező 

az ajtóban elhelyezett kézfertőtlenítő használata. Ennek ellenőrzése a portás és az ügyeletes 

tanárok feladata. A földszinten és az udvaron az ügyeletes tanárok reggel fél nyolcra kell, hogy 

érkezzenek és kötelezően ellátják a fenti feladatokat. 

7. A kollégiumban a testhőmérsékelt mérésére reggel és este is sort kell keríteni.  

8. 37,5 fokos testhőmérséklet fölött az intézménybe való belépés, illetve a kollégiumból való 

kilépés tilos. Az ügyeletes tanár az iskolatitkárokon keresztül értesíti a szülőt. Amennyiben az 

iskolában a fertőzés tüneteit észleljük, a tanuló, illetve a tüneteket mutató személy 

elkülönítésre kerül. Az elkülönítés helye a kollégiumban az orvos szoba, az iskolában a szülői 
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fogadó, a biológia-, kémia- és fizikaszertár. A tanulók szüleit, valamint az iskolaorvost ebben az 

esetben az iskolatitkáron keresztül értesíteni szükséges.  

9. A középiskola épületébe reggel 7.20-ig csak a főbejáraton keresztül lehet bejönni, utána pedig 

a Vásár utca felőli kiskapun. Utóbbi csak 7.20 és 7.50 között tart nyitva és újra nyitására csak 

az 5. órát követően 12.20-tól kerül sor. Belépésre ezért elsősorban a főbejáratot kell használni. 

Az Arany iskola felől a középiskolás diákok nem léphetnek be és ott nem távozhatnak.  

10. Hivatali ügyintézés céljából az intézménybe érkezőknek a maszk viselése kötelező. 

11. A szüneteket lehetőség szerint a tanulóknak célszerű az udvaron tölteni. Itt a maszk viselése 

nem kötelező, de a 1,5 méteres védőtávolságot tartani szükséges. 

12. Az intézmény tantermeiben kézfertőtlenítő adagolók elhelyezése szükséges. Különösen 

csoportbontás során, tantermek váltásánál ezek használata célszerű. A tantermek napközbeni 

fertőtlenítéséről a technikai személyzet bevonásával indokolt esetben gondoskodni szükséges. 

13. Számítógéptermekben az ott lévő pedagógus gondoskodik arról, hogy a tanóra végén a diákok 

az általuk használt billentyűzetet és egeret az ott biztosított fertőtlenítőkendők 

felhasználásával fertőtlenítsék. 

14. A tanórát befejező pedagógus gondoskodik arról, hogy a tantermek szellőztetése a tanóra 

végével megtörténjen. A tanórát kezdő pedagógus, ha az időjárás és a külső körülmények 

engedik, lehetőleg tartsa nyitva a tantermek ablakait. 

15. A testnevelésórákat – az időjárás függvényében –szabad téren kell megtartani. A 

testnevelésórákon és az öltözőkben, az öltözők előtti terekben be kell tartani a testnevelő 

által megszabott és ismertetett szabályokat. Az öltözőkben és azok előtti terekben a szünet 

idején csak az órára érkező osztály tartózkodhat. El kell kerülni az osztályok találkozását. Ez a 

testnevelésórát tartó pedagógusok felelőssége. Kicsengetésre a testnevelésórán lévők 

öltözzenek át, hogy a szünetben meg tudjon történni az öltözők szellőztetése. Az iskolában 

használt sporteszközök, játékok felületét rendszeresen fertőtleníteni szükséges.  

16. A mosdókban és mellékhelyiségekben a kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítani szükséges. A 

folyosóügyletesek ellenőrzési feladata, hogy a mosdókban csak annyian tartózkodjanak, ahány 

főnél még a védőtávolság betartható.  A mellékhelyiségekben, mosdókban a fertőtlenítő 

takarítást délelőttönként, a technikai személyzetnek legalább két alkalommal el kell végezni. 

és a 1. sz. melléklet szerint dokumentálni. 

17. A maszk használatot és a szociális távolságtartás meglétét, valamint a nagyobb 

csoportosulások megakadályozásáért a szintenkénti folyosó- és az udvari ügyletes 

pedagógusok a felelősek. 

18. Iskolai rendezvény csak az az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátot betartása 

mellett és a főigazgató engedélyével szervezhető. A létszámkorlát betartását figyelembe véve 

korlátozható a meghívható vendégek száma. A rendezvényeken az alapvető egészségvédelmi 

intézkedések betartása, a távolságtartás, a kézfertőtlenítés, és szellőztetés kötelező. 

Amennyiben a rendezvény jellege megengedi és az időjárás lehetővé teszi, a rendezvényeket 

szabadtéren kell elsősorban megszervezni. 

19. További intézkedésig diákok számára külföldi osztály- projekt- és tanulmányi kirándulás nem 

szervezhető. A belföldi kirándulási napok száma csak igazán indokolt esetben haladhatja meg 

a két napot. Minden kirándulást az intézményvezetőnek be kell jelenti és az csak annak 

jóváhagyása után szervezhető. 

20. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezlet csak a járványügyi előírások betartása 

mellett tartható. A szülői értekezletek online térben is megszervezhetők, a legszükségesebb 

információkat a KRÉTA rendszerben és/vagy más digitális csatornákon kell a szülőkhöz 

eljuttatni. A szülő kérésére az online tanári fogadóórát biztosítani kell. 

21. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulókat az osztályfőnökök tájékoztatják. 
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Az intézmény büféinek igénybevétele során betartandó szabályok 

1. Középiskolások csak a középiskola épületében lévő büfét vehetik igénybe, az általános iskola 

büféjének középiskolás diákok által történő látogatása tilos. 

2. A büfé előtti étkezési hely tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére fokozott figyelmet kell 

fordítani, ami a büfé üzemeltetőjének kötelessége.  

3. A büfé üzemeltetőjének az eladótér előtt biztosítania szükséges a kézfertőtlenítés lehetőségét.  

4. A büfénél – sorban állás esetén – a védőtávolságot be kell tartani. A büfénél a szünetek alatt 

csak az tartózkodhat, aki vásáról. Az egyidőben lévő vásárlók számát a büfé üzemeltetője 

korlátozhatja a védőtávolság megtarthatóságának figyelembevételével.  

5. A büfé üzemeltetőjének felelőssége, hogy az ott dolgozó egészségi állapotát fokozottan 

ellenőrizze, és betegség gyanúja esetén intézkedjen. Utóbbi esetben köteles értesíteni az 

intézmény vezetőjét. 

Intézkedések tanulók külföldi tartózkodása esetén 

1. 2020. szeptember 1-ét követően az a tanuló, amely külföldön tartózkodott az iskolát 14 napig 

nem látogathatja csak abban az esetben, ha Magyarországon 48 óra különbséggel készített két 

negatív COVID teszttel rendelkezik. Ez esetben hiányzását igazoltnak kell tekinteni. 

2. A tanulók és dolgozók külföldi tartózkodásukat és külföldi személyekkel való hazai 

kapcsolatukat kötelesek jelezni az intézményvezető számára. Külföldi személyekkel való 

hivatalos találkozások csak az intézményvezető előzetes engedélyével szervezhetők. 

Egészségügyi ellátás szabályai 

1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra 

vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi 

ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat 

maradéktalanul el kell végezni. 

2. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás vonatkozásban az iskola-

egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az oktatási 

intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján 

történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos 

együttműködését. 

3. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat, különös tekintettel az 

új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll 

szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat.  

4. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a tanulónál a fertőzés tünetei észlelhetők a 

vizsgálatokat fel kell függeszteni.  

A tanulói hiányzások szabályai 

1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik, és erről orvosi igazolással rendelkezik, továbbá 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. A szülő ilyen 

esetben köteles az iskolát értesíteni, valamint a karantént elrendelő határozatot vagy annak 

másolatát eljuttatni az iskolának.  

2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban a digitális 

megoldások előnyben részesítésével. 
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3. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendeletben foglaltak és az iskola házirendje szerint érvényes, azok betartása továbbra is 

kötelező. 

Teendő beteg személy esetén 

1. A szülői értekezleteken és az információs csatornákon a szülőket tájékoztatni kell, amennyiben 

gyermeküknél tüneteket észlelnek, ilyenkor gondoskodni kell az illető orvosi vizsgálatáról. A 

szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van.  

2. Amennyiben tanulónál, iskolai dolgozónál a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell 

őt különíteni, egyúttal azonnal értesíteni kell tanuló esetén az iskolaorvost, dolgozó esetén a 

foglalkozás-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodik az iskolatitkár vagy 

osztályfőnök. Az iskola dolgozói kötelesek minden ilyen esetet jelezni a titkárságnak! A 

szülő/gondviselő figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a 

gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak 

el.  

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

4. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre.  

5. A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell 

fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

6. 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 az intézménynek is meg kell tenni. 

Felkészülés járványügyi veszélyhelyzetre 

Az esetleges digitális oktatásra való felkészülés érdekében: 

1. A 2020/2021-es tanév első hétében el kell végezni az iskolát most kezdő diákok esetében a 

digitális platformokra történő regisztrációt, a már Rendszerben lévő diákoknál pedig a belépés 

sikerességét ellenőrizni kell. 

2. A tartalommegosztásra elsődlegesen a Google Classroom platformot kell használni, minden 

diák és pedagógus ennek megfelelően gmail.com domain végződésű email címmel kell 

rendelkezzen 

3. A meglévő kurzusokat léptetni (átnevezni) kell, az újakat létre kell hozni a Google Classroom 

rendszerében. 

4. Be kell mutatni a tanulóknak a kontakt kommunikáció alkalmazni kívánt megoldásait (pl. 

Meet). 

5. Bemutatni és tesztelni kell a feladatok beadásának módját, az értékelés formáit. 

6. Meg kell ismertetni vagy át kell ismételni a diákokkal a kurzusok használatának módozatait. 

Az eljárásrend szabályainak nyilvánossága 

1. Jelen eljárásrendet PDF dokumentumként közzé kell tenni az intézmény honlapján és Facebook 

oldalán, valamint minden pedagógus számára meg kell küldeni elektronikus levélben. 
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2. Az eljárásrend szülőket és diákokat tájékoztató kivonatát jelen dokumentum alapján el kell 

készíteni és azt a tanulók létszámának megfelelően az osztályfőnökök rendelkezésére kell 

bocsájtani. 

3. Az osztályfőnökök a kivonat tanulóknak való átadásán túl az első tanítási órákon kötelesek 

tájékoztatni a tanulókat az abban foglaltakról. 

4. Az osztályfőnökök a nagyobb biztonság érdekében az alábbi kockázatszűrő kérdőívet 

kitöltethetik osztályukban és a gyanús esetek során további vizsgálatokat kezdeményezhetnek. 

(2. sz. melléklet) 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet 

TAKARÍTÁSI  NAPLÓ 

 

Helyiség(ek) megnevezése:.......................................................................... 

 

A takarítás az utasításban meghatározottaknak megfelelően történt:  

 

Dátum (év, hó, nap) Takarítás pontos időpontja  

(óra, perctől - óra percig) 

Végezte 

(aláírás) 
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2. sz. melléklet 

Kockázatszűrő kérdőív 

 

Név: ……………………………………    osztály: ………………… 

 

Kérem a kérdések után a pontozott vonalra írjon IGEN vagy NEM választ! 

 

1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult 

 

• láz vagy hőemelkedés (37,5 C);      …………….. 

• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;  …………….. 

• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel; …………….. 

• torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,    …………….. 

• émelygés, hányás, hasmenés?    …………….. 

 

2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel?  

3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban 

különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? 
 

4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget? 

5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt? 
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Arany János Általános Iskolai Tagintézmény 
 

A képzési és életkori sajátosságok miatt, a középiskolára vonatkozó intézkedéseken 

túlmenően az általános iskolára vonatkozó eljárásrendbeli szabályok, az alábbiak szerint 

valósulnak meg: 

 

- Felső tagozaton az osztályok további tájékoztatásig a saját osztálytermükben 

tartózkodnak, a szaktantermek közötti közlekedés minimalizálása miatt. (Az 

informatika, a kémia, a technika a rajz és a testnevelés tanórák a szaktermekben 

valósulnak meg. A matematika, az idegen nyelv és a hittan tantárgyak bontása miatt, 

a tantermi beosztást az érintett szaktanárok egymás között egyeztessék.) 

- Alsó tagozaton a szaktantermek bevonása, illetve a csoportbontások miatti 

teremhasználat a fentiekhez hasonló módon valósuljon meg. (Informatika/technika, 

testnevelés/néptánc, hittan és az idegen nyelv tantárgyak esetén.) 

- Tanóra közti szünetekben – a testnevelés órára történő öltözés, illetve a rossz időjárás 

kivételével - az udvaron kell tartózkodni. 

- A tanítási órákon kívül, aki az épületekben (tantermen kívül) tartózkodik, arcot elfedő 

maszkot köteles viselni. (Kivéve alsó tagozatban) A maszkról mindenki saját maga 

gondoskodik. 

- Terveink szerint hetente minimum egy alkalommal (szükség esetén többször) mindenki 

számára kötelező testhőmérséklet mérés valósul meg az iskolában, az erre 

rendszeresített mérőeszközökkel. (Szabadság téri épület: bejárati ajtónál, Arany J. u. 

1.: hátsó bejáratnál, Kálvin utcai épület: a Vásár utca felőli hátsó bejáratnál és az 

öltözőkhöz vezető folyosó hátsó bejáratnál). Ebben kérjük a mindenkori ügyeletes 

kollégák segítségét. 

- 37,5 °C feletti testhőmérséklet esetén szükséges a tanuló elkülönítése és a szülő 

értesítése. (Szabadság téri épület: kazánház helyisége, Arany János utca 1. 

iskolaépület: igazgatói iroda, Kálvin utcai épület: orvosi szoba.) 

- A mellékhelyiségekben és a mosdókban továbbra is biztosítjuk a kézmosáshoz 

használható fertőtlenítő hatású folyékony szappanokat. 

- A mellékhelyiségekben, mosdókban történő délelőtti fertőtlenítő takarítást a takarító 

személyzet legalább két alkalommal fogja elvégezni. 

- A feladatellátási helyek bejáratainál felhelyezésre kerülnek kézfertőtlenítő szereket 

tartalmazó adagolók. Az első órára történő becsengetés és sorakozó után az ügyeletes 

tanárok felügyelete mellett, ezzel fertőtlenítsék a tanulók a kezeiket. Ennek 

ellenőrzésében kérjük a mindenkori ügyeletes kollégák segítségét.(Természetesen az 

életkori sajátosságok miatt az alsó tagozatban az adagolók működtetését a 

pedagógusok, vagy szükség esetén a takarító nénik is végezhetik.) 

- Minden tanteremben, a tornateremben és a testnevelő tanáriban is kézfertőtlenítő 

sprayk kerülnek elhelyezésre, és kérjük, hogy a második óra kezdetétől, a tanóra előtt 

a teremhez érkező szaktanár fújja le a tanulók kezét. (Az épületek közötti pedagógus 

mozgás miatt, az érintett szaktanárok e tevékenységét – előzetes egyeztetés mellett - 

segítsék a mozgásban nem érintett pedagógusok, vagy a technikai alkalmazottak. 
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- Az adagolókkal történő kézfertőtlenítés és a maszk használata, a tagintézményi 

alkalmazottakon és a diákokon kívül érvényes mindazon személyekre is, akik a nap 

bármely szakaszában az épületekbe érkeznek. 

- A tanév zökkenőmentes megkezdése érdekében az alsó tagozat iskolaépületeibe a 

szülők - maszk viselése mellett - a tanév első hetében bekísérhetik gyermeküket. 2020. 

szeptember 7-étől (hétfőtől) csak az iskola bejáratáig kísérhetik gyermeküket. 

- Alsó tagozaton a testnevelés órai átöltözés az alábbiak szerint történik: fiúk a 

tantermekben, lányok az öltözőkben. 

- Iskolába csak egészséges gyermek és intézményi alkalmazott érkezhet. 

- 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. 

 

Légtechnika rendszerek helyes használata 

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a 

belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben 

tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor 

használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. 

 

 

 
Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályokban, valamint az 

eljárásrend alapjául szolgáló dokumentumokban foglaltak az irányadók 

Kisújszállás, 2020. augusztus 31. 

 Tóth József 

 főigazgató 
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Járványügyi készenlét alatt alkalmazandó eljárásrend 

a Móricz Zsigmond Református Kollégium, 

Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda 

Kisharang Óvoda tagintézményében 
 

 

 

 

Készült: 2020. augusztus 31-én 

 

Érvényes: visszavonásig 

 

 

 

 

Az eljárásrend az Emberi Erőforrások Minisztériumának az „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című 

dokumentuma figyelembevételével készült. 
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Nevelési év eleji teendők 

1. Az első nevelési napot megelőzően az intézményben alapos fertőtlenítő takarítást kell 

elvégezni. Az ellenőrzésért felelős az óvodavezető. 

2. Az előző pontban foglaltakon túl az épületben gépi, füstfátyolos fertőtlenítő, vírusölő eljárást 

alkalmazunk, amely a nehezen elérhető helyek fertőtlenítésére is alkalmas.  Felelős az 

óvodavezető. 

3. Az óvodai tagintézményben a járványügyi helyzettel kapcsolatban felmerülő kérdések 

elbírálására az EMMI által létrehozott tematikus e-mail-címet, a  

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu használjuk. 

4. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről 

az intézmény gondoskodik, ezek rendelkezésre állása rendszeresen ellenőrizendő, az egyes 

fertőtlenítő és tisztítószerek biztonsági adatlapjainak meglétéről gondoskodni szükséges. 

Felelős: az intézmény technikai igazgatóhelyettese 

Az óvodai tagintézmény (Vásár u. 24.) látogatása. Biztonságos környezet, óvodai rendezvények, 

szülői kapcsolattartás, kirándulások. 

5. Az itt feltüntetett szabályok betartása minden a fenti pontban foglalt épületbe belépő számára 

kötelező és betartása ellenőrzésre kerül. 

6. A nevelésben, illetve az óvoda működtetésében csak egészséges és tünetmentes szereplők 

vehetnek részt. Az épületbe nem léphetnek be azok, akik megbetegedések tüneteit mutatják. 

Tipikus COVID tünetként azonosíthatók az alábbiak: 

 köhögés; 

 nehézlégzés, légszomj; 

 láz; 

 hidegrázás; 

 orrdugulás; 

 orrfolyás; 

 hasmenés; 

 izomfájdalom; 

 fáradtság; 

 torokfájás; 

 újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar. 

7. Az óvodába a gyermekeket 1 fő felnőtt kísérheti be. A kísérőnek az orr és a száj egyidejű 

eltakarására alkalmas szájmaszk használata kötelező.  

8. A kísérő szülők csak a legszükségesebb ideig maradhatnak az óvoda épületében, addig, amíg 

gyermeküket átadják az óvodapedagógusnak. Beszélgetésekre, hosszas várakozásra, a 

gyermekkel történő együtt játszásra ebben az időszakban nem tudunk lehetőséget biztosítani. 

9. Az első napok után a régebbi óvodásokat már bekísérni sem szükséges az épületbe, ilyenkor 

azonban csengetéssel szükséges jelezni az érkezést és minden esetben meg kell várni, amíg 

óvodai dolgozó az ajtóban átveszi a szülőtől a gyermeket.  

10. A gyermekek számára a maszk viselése nem szükséges. 

11. Az óvodába a gyermekeken, szülőkön, dolgozókon kívül más külsős látogató számára a belépés 

nem engedélyezett. Az érkező vendég a jövetelének célját csengetés után az óvoda 

alkalmazottjának mondhatja el. Amennyiben belépése szükségszerű, az csakis szabályosan 

viselt maszkban történhet. 
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12. Az óvoda bejáratánál minden belépőnél testhőmérséklet mérésre kerül sor és kötelező az 

ajtóban elhelyezett kézfertőtlenítő használata. Ennek ellenőrzése az erre a feladatra kijelölt 

óvodai dolgozó feladata.  

13. 37,5 fokos testhőmérséklet fölött az intézménybe való belépés tilos.  

14. Amennyiben az óvodában a fertőzés tüneteit észleljük, a gyermek, illetve a tüneteket mutató 

személy elkülönítésre kerül. Az elkülönítés helye az orvosi szoba. Ez esetben az érintett 

gyermek szüleit, valamint a gyermekorvost e tényről értesíteni szükséges. 

15. Az óvoda csoportszobáiban kézfertőtlenítő adagolók elhelyezése szükséges, melyek 

használatára nap közben többször felhívják a gyermekek figyelmét az óvodapedagógusok és a 

dajkák. 

16. A helyiségeket a nap folyamán több alkalommal is alaposan ki kell szellőztetni. A szellőztetések 

elvégzése a dajkák felelőssége. 

17. A mosdókban és mellékhelyiségekben a kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítani szükséges.  

18. A mellékhelyiségekben, mosdókban a fertőtlenítő takarítást délelőtt és délután is legalább két 

alkalommal el kell végezni. A közösségi helyiségek padlózatát, valamint a gyakori érintésnek 

kitett felületek (pl. kilincsek, villanykapcsolók, asztalok, székek, stb.) takarítását, fertőtlenítő 

törlését virucid hatású szerekkel naponta több alkalommal szükséges elvégezni. 

Felelősök: takarító és dajkák. 

19. A mosdókban tilos a textiltörülközők használata, helyette az egyszer használatos papír 

kéztörlőt alkalmazzuk. 

20. Óvodai rendezvény csak az az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátot betartása 

mellett és a főigazgató engedélyével szervezhető. A létszámkorlát betartását figyelembe véve 

korlátozható a meghívható vendégek száma. A rendezvényeken az alapvető egészségvédelmi 

intézkedések betartása, a távolságtartás, a kézfertőtlenítés, és szellőztetés kötelező. 

Amennyiben a rendezvény jellege megengedi és az időjárás lehetővé teszi, a rendezvényeket 

szabadtéren kell elsősorban megszervezni. 

21. További intézkedésig a gyermekek számára szülőkkel történő – ez által nagy létszámú -  

kirándulás nem szervezhető. Az óvodai csoportok élményszerző kirándulása csak szülői 

engedéllyel és az intézményvezető jóváhagyásával szervezhető. 

22. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartható. A szülőkkel való kapcsolattartásban, információk nyújtásában az 

elektronikus megoldásokat részesítjük előnyben. 

23. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekeket az óvodapedagógusok tájékoztatják. 

A gyermekekkel való közvetlen nevelőmunka során betartandó szabályok 

24. Az óvoda épületében és az udvaron lehetőség szerint kerülni kell a nagyobb csoportosulások 

kialakulását. Az óvodás gyermekek esetében a minél nagyobb játszóterület biztosításáról kell 

gondoskodni, annak érdekében, hogy minél szétszórtabban helyezkedhessenek el. 

25. Amíg az időjárás lehetővé teszi, a legtöbb időt a szabadban kell tölteni a gyermekekkel, a 

foglalkozásokat is úgy kell megszervezni, hogy azok az óvoda udvarán is megvalósíthatók 

legyenek. 

26. A gyermekek által használt játékeszközöket fertőtlenítőszeres mosással kell lemosni hetente 

legalább 1x, illetve szükség szerint. 

27. Kerülni kell az olyan óvodai játékeszközök használatát, amelyek lemosása, fertőtlenítése 

nehézkes (pl. plüss játékok) 

28. Gondoskodni kell róla, hogy a gyermekeknek minél kevesebb lehetősége legyen egymás 

tányérjához, poharához, evőeszközéhez nyúlni. Ezért a gyermekek étkezésénél kerülni kell 
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ebben az időszakban az önkiszolgálást. Az étkezésekhez a dajkák terítenek meg a gyermekek 

számára. 

29. Az étel előkészítésénél, valamint kiosztásánál az óvodai dolgozók számára higiénés kesztyű és 

szájmaszk használata kötelező. 

30. Az új gyermekek beszoktatása speciális kérdés: esetükben muszáj bizonyos engedményeket 

tennünk, annak érdekében, hogy a gyermek számára ne legyen trauma sem az óvodakezdés, 

sem a későbbi óvodába járás. Esetükben is csak a legszükségesebb ideig tartózkodhat benn 1 

fő szülő, szigorúan szájmaszk és váltócipő használatával. A beszoktatás idejét a legrövidebb 

időre (max.1-1,5 hét) szükséges korlátozni. 

31. A gyermekek ágyneműjét hetente mossuk az óvodában. 

32. A gyermekek pizsamáját hetente szükséges hazaküldeni mosás céljából.  

33. Az óvodában történő fogmosást jelen rendelkezés idejére felfüggesztjük. 

34. A gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató által küldött élelmiszeren, ételen kívül semmilyen 

más forrásból, szülői felajánlásból sem fogadunk el élelmiszert. Kivétel ez alól a gyermekek 

születésnapjának ünnepléséhez behozott gyárilag csomagolt, kereskedelmi forgalomban 

kapható termékek (pl. keksz, sütemény, üdítő, stb.) 

Intézkedések gyermekek külföldi tartózkodása esetén 

35. 2020. szeptember 1-ét követően az a gyermek, aki külföldön tartózkodott az óvodát 14 napig 

nem látogathatja, csak abban az esetben, ha Magyarországon 48 óra különbséggel készített 

negatív COVID teszttel rendelkezik. Ez esetben hiányzását igazoltnak kell tekinteni. 

36. A gyermekek és dolgozók külföldi tartózkodásukat és külföldi személyekkel való hazai 

kapcsolatukat kötelesek jelezni az óvodavezető számára.  

Egészségügyi ellátás szabályai 

37. Az óvodai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra 

vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi 

ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat 

maradéktalanul el kell végezni. 

38. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás vonatkozásban az iskola-

egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, a nevelési-oktatási 

intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján 

történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a gyermekek folyamatos 

együttműködését. 

39. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat, különös tekintettel 

az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és 

infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat.  

40. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők a 

vizsgálatokat fel kell függeszteni.  

Az óvodaköteles korú gyermekek hiányzásának szabályai 

41. Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett  

csoportba tartozik, és erről orvosi igazolással rendelkezik, továbbá azt a szülő bemutatja, az 

esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő 

továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. A szülő 

ilyen esetben köteles az óvodát értesíteni, valamint a karantént elrendelő határozatot vagy 

annak másolatát eljuttatni az óvodának.  
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42. A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendeletben foglaltak és az óvoda házirendje szerint érvényes, azok betartása továbbra is 

kötelező. 

Teendő beteg személy esetén 

43. A szülői értekezleteken és az információs csatornákon a szülőket tájékoztatni kell, amennyiben 

gyermeküknél tüneteket észlelnek, ilyenkor gondoskodni kell az illető orvosi vizsgálatáról. A 

szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van.  

44. Amennyiben gyermeknél, óvodai dolgozónál a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el 

kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a gyermek-illetve foglalkozásegészségügyi orvost, aki 

az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő 

értesítéséről is gondoskodik az óvodatitkár. A szülő/gondviselő figyelmét fel kell hívni arra, 

hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt 

követően az orvos utasításai alapján járjanak el. 

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

46. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre.  

47. A gyermek az óvodába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell 

fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

48. 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 az intézménynek is meg kell tenni. 

 

 

Az eljárásrend szabályainak nyilvánossága 

49. Jelen eljárásrendet PDF dokumentumként közzé kell tenni az intézmény honlapján és az óvoda 

Facebook oldalán, valamint minden pedagógus számára meg kell küldeni elektronikus 

levélben. 

50. Az eljárásrend szülőket tájékoztató kivonatát jelen dokumentum alapján el kell készíteni és azt 

a gyermekek létszámának megfelelően az óvodapedagógusok rendelkezésére kell bocsájtani. 

51. Az óvodapedagógusok a nagyobb biztonság érdekében az alábbi szülői nyilatkozatot töltetik ki 

a csoportjukban: 
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SZÜLŐI IGAZOLÁS  

 

Alulírott, …………………………………………………………. szülő, a fertőző koronavírus megjelenése 

kapcsán előírt járványügyi készenlét idején, gyermekem óvodai közösségbe való belépéséhez 

felelősségteljesen kijelentem az alábbiakat (a megfelelő választ kérjük, jelölje be):  

 

☐    gyermekem egészséges 

☐  a családunkban nincs koronavírussal, és más fertőző betegséggel kapcsolatba 

hozható megbetegedés   

☐   amennyiben gyermekemen bármilyen betegség tüneteit észlelem, vagy az óvoda 

dolgozói ezzel kapcsolatos jelzéssel fordulnak felém, gyermekemet a teljes 

gyógyulásig otthon tartom.  

 

A gyermek adatai: 

 

Név: 

Születési hely:  

Születési idő: 

 

Kisújszállás, 2020. év, ……………………….hó, ……………..nap 

 

                                                                                                        

…………………………………………………………….. 

                                                                                                                 szülő/gyám aláírása 

 
 

 

 

 

 

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályokban, valamint az 

eljárásrend alapjául szolgáló dokumentumokban foglaltak az irányadók 

Kisújszállás, 2020. augusztus 31. 

 Tóth József 

 főigazgató 

 

 

 


