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A Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában a 2021/2022. tanévben, a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó intézkedési terv 

2022. 01. 15-től 
 

Iktatószám: klik033401001/00123-1/2022 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK) és az 

Operatív Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a járvány miatt bevezetendő, 

szükséges intézkedéseket, „Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrendről 4. verzió (változásokkal egységes szerkezetben) 2021. május 

24.”   

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Prof. Dr. Kásler Miklós VIII/4541/2021/KOAT Ikt. sz. 

levélében javaslatot fogalmaz meg az a  2021/22.  tanévben a fenti Intézkedési Terv módosításához.  

Az emberi erőforrások minisztere 29/2021.(XI.19.) EMMI határozatában ( a járványügyi időszak 

köznevelési védelmi intézkedéseiről)  foglaltak alapján kerül módosításra jelen Intézkedési Tervünk.  

 

Intézkedési Tervünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma Prof. Dr. Kásler Miklós a VIII/2769-

1/2022 KOHAT (Tárgy: új járványügyi eljárásrend a köznevelési intézményekban) Ikt. sz. levele 

alapján került módosításra.  

 

Ezen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a 

járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor az EMMI 

részéről, melyről az intézmények tájékoztatást kapnak. Ebben az esetben, szükség esetén jelen 

Intézkedési Terv is módosításra kerül, mely visszavonásig érvényes. 

 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a 

fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

 

Az intézkedési terv nyilvános, minden módosítását követően felkerül az iskola 

honlapjára is. 

 

Jogszabályi háttér: 

 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó, ezek módosításai 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Prof. Dr. Kásler Miklós VIII/4541/2021/KOAT Ikt. 

sz. levéle 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Prof. Dr. Kásler Miklós a VIII/2769-1/2022 KOHAT 

(Tárgy: új járványügyi eljárásrend a köznevelési intézményekban) Ikt. sz. levele 

mailto:nyhbemisk@gmail.com
https://nyhbemisk.wixsite.com/bemsuli
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Hasznos linkek: 

 

 https://koronavirus.gov.hu/  - Ezen a honlapon hiteles és naprakész információkat 

találunk a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és 

teendőkről a panaszok esetén.  

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19 

 https://www.nnk.gov.hu/ (Nemzeti Népegészségügyi Központ) 

 

Kapcsolat: 

 Információs vonalak: 06 80 277 455  06  és a 80 277 456     

 vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu 

 koronavirus@1818.hu 

 Jósa András Kórház: (42) 599 700 

 Egységes segélyhívás 112  

 Iskolaorvos: Dr. Surányi Katalin 

 Védőnő: Bodóné Jánvári Edit 

 Iskolarendőr: Gurbán Csaba 06 70 387 0339 

 

 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE 

 

1.1. Az intézmény valamennyi helyiségében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

elvégezni.  

 

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet 

tartalmaz. 

 

 A tanévet megelőző fertőtlenítő nagytakarítás intézményi ellenőrzésének időpontja: 

2021. augusztus 31. 

 Részt vesznek az ellenőrzésben: intézményvezető, intézményvezető helyettesek, 

gazdasági ügyintéző 

 A hiányzó fertőtlenítőszerek és eszközök folyamatos nyilvántartása, heti jelentés 

megküldése a Nyíregyházi Tankerületi Központ részére 

Felelős: gazdasági ügyintéző 

 

1.2. A tanulókat érintő intézkedések segítése céljából az osztályfőnöki munkaközösség és az alsó 

tagozaton tanítók 2021. szeptember 01-ig ügyeleti rendszert dolgoznak ki. Ennek 

működtetésében részt vesz az intézmény valamennyi pedagógusa.  

Feladat a beléptetés segítése, szellőztetés ellenőrzése, közösségi terekben a mozgás 

koordinálása. 

Felelős: Igazgató helyettesek 

 

1.3.  Az alkalmazotti közösségünk részére értekezlet tartása az esetlegesen megjelenő COVID vírus 

esetén követendő kommunikáció és magatartás előzetes megbeszélése, elvárt magatartás, 

felelősségi területek meghatározása. 

          Felelős: intézményvezető 

 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 

https://koronavirus.gov.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19
https://www.nnk.gov.hu/
tel:0680277455
mailto:06%20%20és%20a%2080%20277%20456
mailto:vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu
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2.1. Az emberi erőforrások minisztere 29/2021. (XI. 19. ) EMMI határozata a járványügyi időszak 

köznevelési védelmi intézkedéseiről alapján :  

  

 Intézményünkbe történő belépés csak az intézménybe belépő személy védettségének 

igazolását követően lehetséges.  

  

 2.1.1. A koronavírus elleni védettség igazolása:  

a) A covid 19-világjárvány idején a szabad mozgásmegkönnyítése érdekében az 

interoperábilis, Covid 19-oltásra, tesztre és gyógyulltságra vonatkozó igazolványok 

(uniós, digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának 

keretéről szóló 2021. június 14-i 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 

szerinti uniós digitális Covid –igazolvány.  

b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.12.) Korm. rendelet 

szerinti védettségi igazolvány, illetve applikáció 

c) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány - ha az a 

védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított 

bejegyzést tartalmaz 

d) az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított 

védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért feleős 

miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében 

megállapította.  

 

A fentieket nem kell alkalmazni a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és 

önkormányzati intézményeknél fogalalkoztatottak által történő kötelező 

igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdés a pont 

hatálya alá tartozó foglalkoztatottakra, a köznevelési intézményben nevelő-oktató 

tevékenységet folytató személyre, az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekre, 

tanulóra, továbbá arra a személyre, aki a köznevelési intézmény területén – a 

köznevelési intézmény ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan eseménnyel 

összefüggésben – az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, 

amely az esemény következményeinek elhárítására irányul.  

  

8.00 órakor az intézmény bejárati kapui bezárásra kerülnek. Belépés csak a főkapun keresztül 

csengetés után lehetséges.  

Felelős: portai szolgálatot ellátó 

 

 8.00 órakor az épület bejárati ajtói bezárásra kerülnek. 

 

Az épületbe csak a főbejáraton lehet belépni a 2.1.1. pontban foglaltaknak megfelelően. az 

épületbe való beléptetést a portaszolgálatot ellátó kolléga végzi a hatályos jogszabályok 

alapján.  

A portaszolgálat beosztásáért felelős: gazdasági üi.  

 

2.1.2. A gyermeket, illetve a tanulót a köznevelési intézménybe kísérő, vagy onnan hazakísérő egy 

fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a köznevelési 

intézmény területére a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be.  

 

2.2. A tanítási órákat, és a tanórán kívüli rendezvényeket kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató tanuló látogathatja.  

  

 Szülők gyermekeiket reggel az iskola bejárati ajtajáig kísérhetik. A tanítási idő végén a 

szülők/ hozzátartozók az iskola bejárati kapujában várhatják gyermekeiket. A pedagógusok 

15.30, 16.00, 16.30 és 17.00 órai időpontokban kísérik ki a gyerekeket a kapukhoz, a szülők 
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által megjelölt időpontok alapján.   

  

 A tanulók az iskola bejárati ajtóit a következők szerint használják az iskolába érkezéskor és a 

távozáskor: 

 Az 1. és 2. évfolyam, valamint az 5. és 6. évfolyam az iskola főbejáratát; 

 a 3. és 4. évfolyam, az épület ebédlő felőli bejáratát 

 7. és 8. évfolyam az épület tornacsarnok (iskola udvar felől)  felőli bejáratát  

 

Az iskolába érkezéskor a szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés kötelező! 

 

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

tünetmentes dolgozó vehet részt.  

 

2.4. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése a tanulók számára lehetséges, de nem 

kötelező. A tanulói csoportok a tanév folyamán saját, állandó tantermekben tartózkodnak. A 

közösségi terekben, iskolai rendezvényeken a maszk viselése kötelező. 

  

2.5. Lehetnek olyan zárt térben zajló iskola rendezvények, ahol az iskolavezetés valamennyi 

résztvevő számára előírja a maszk kötelező és szabályszerű használatát. Saját steril maszkról 

a résztvevőknek kell gondoskodni. A maszkok átadása tilos!  

  

2.6. A testnevelésórákat az időjárás alakulása szerint javasolt szabad téren megtartani A 

sporteszközök használatakor törekedni kell arra, hogy egy-egy foglalkozáson minimális 

legyen az eszközök cseréjéből, átadásából adódó vírusterjedés lehetősége.  (A testnevelő 

kollégák kötelesek figyelembe kell venni a Magyar Diáksport Szövetség iránymutatásait) 

 

2.7. A nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: osztályozó értekezlet, 

tanévzáró ünnepség, bál, bankett, kulturális program) esemény megszervezése során 

figyelemmel kell lenni az alábbiakra:  

 az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

  az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása,  

 a zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri program szervezése,  

 a résztvevők körének korlátozása. 

 

2.8. Osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások belföldi helyszínen szervezhetőek.  

 

2.9. A szülői értekezleteket, fogadóórákat csak az érvényben lévő járványügyi előírások betartása 

mellett tarthatjuk meg. Az intézménybe való belépés szigorúan a 2.1. pont alapján lehetséges.   

Lehetőség van online értekezletek, fogadóórák megtartására. A szükséges információk e-mailben, a 

KRÉTA rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.  

 

A szülőkkel történő ügyintézés során előtérbe kell helyezni a telefonon, skypon, vagy más 

online fórumon történő megbeszélést. A pedagógusok a fogadó óráikat, a szükséges 

esetmegbeszéléseket is lehetőség szerint ezeken  a fórumokon szervezzék.  

2.10. Testnevelés óra, sportszakkör (ide értve az iskolai sportkör) vagy a sportoktatás keretében a 

gyermekek, illetve a tanulók számára  testnevelés óra, sportszakkör (ide értve az iskolai 

sportkör)  vagy sportoktatás vezetője kíséretében (látogathatóak) (233/2021. (V.6.) Korm. r. ) 

 

2.11. Alapfokú Művészeti Iskolák működése intézményünkbe: 

         Iskolánkban a Tomsits Rudolf AMI képzőművészet csoportja és a Bíborka Alapfokú 

Művészeti Iskola társastánc csoportja működik. A művészeti iskolák pedagógusai kötelesek 

betartani intézményünk Intézkedési Tervében foglaltakat. A csoportos foglalkozásokon a 
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résztvevőknek olyan feladatok szükségesek, amelyek során biztosítható a megfelelő távolság 

tartása a tanulók között. Ennek megfelelően az adott foglalkozáshoz hozzárendeljük a 

megfelelő méretű helyiséget is.  A járványveszély fokozott fennállása idejére az intézmény 

vezetősége nem engedélyez semmiféle külső fellépést, versenyeken, minősítéseken 

(társastánc fellépés) való részvételt az iskola tanulói számára. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

3.1. A járványügyi felkészülés során rendkívül fontos a szemléletformálás. Ezért valamennyi 

osztályfőnök, köteles első tanítási napon ismertetni jelen dokumentum tanulókra vonatkozó 

pontjait a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatással egyidejűleg. Erről köteles az osztályfőnök 

feljegyzést készíteni. A jelen lévő tanulók aláírásukkal igazolják, hogy a tájékoztatás 

megtörtént, valamint tudomásul vették az elhangzottakat. A tanulók az osztályfőnökök a 

szaktanárok segítségével vegyék át újra a helyes kézmosás lépéseit, a maszkhasználat 

szabályait (beleértve az eldobást is!), az immunerősítés lehetőségeit, a szellőztetés 

fontosságát stb.  

 

3.2. Az épületekbe való belépésnél vírusölő hatású kézfertőtlenítőt vagy szappanos kézmosást  

kötelező használni. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után, az udvarról való 

felérkezést követően és a nap folyamán minden szükséges alakalommal, minden belépő 

alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítsen. 

Felelős: a csoporttal lévő tanár, pedagógiai asszisztens 

 

3.3. A fertőtlenítők használatát a reggeli érkezésnél a portás és az ügyeletes tanár ellenőrzi. A 

járványügyi helyzet alakulásának függvényében az épületbe való belépés feltétele lehet az 

érintésmentes lázmérés is. Ennek elrendelése az intézményvezető feladata. 

 

3.4.   A fertőzöttek számának növekedése miatt a közösségi terekben, iskolai rendezvényeken, az 

ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, a megfelelő 

távolságtartás betartása. Az 5-8. évfolyamon tanító kollégák esetében - mivel minden tanítási 

órát más-más osztályban tartanak-, amennyiben nem tartható a megfelelő távolság, abban az 

esetben a maszk viselését preferáljuk.    

 

3.5. A szociális helységekben és a tantermekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget és 

a papírtörlők használatát. Ennek rendszeres ellenőrzése a takarítók és a gazdasági ügyintéző 

feladata.  

 

3.6. 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. Javasoljuk, hogy minden tanulónál 

legyen szükség esetére kis kézfertőtlenítő, maszk és papír zsebkendő. 

 

3.7. A napközbeni fertőtlenítéseket a takarítónők végzik. A takarítást végző dolgozók részére a 

felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. A takarítás 

megtörténtét, a mosdók (minden szünet után), az öltözők és a nyelvi termek  tekintetében 

takarítási naplóban ( 1. sz. melléklet) szükséges szignózni.  

Ellenőrzése a gazdasági ügyintéző feladata. 

 

3.8. Az informatika termekben a használt felületek fertőtlenítését óra végén a tanulók végzik el. 

Az ellenőrzés a szaktanár feladata.  

 

3.9.  A tanítási órákon és foglalkozásokon használt taneszközök, játékok rendszeres fertőtlenítése a 

szaktanárok felelőssége.  
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3.10. Fokozott figyelmet kell fordítani a nagy 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. Az osztálytermekben a szellőztetés a hetes feladata. Az órát tartó tanár az órák végén 

hívja fel erre a figyelmet! 

 

3.11. A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlása az irányadó, lehetőség 

szerint mellőzzük a használatát. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

4.1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A 

felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. Ez az 

üzemeltető feladata. 

 

4.2. Az iskolai büfénél, a sorban állás során is kötelező a szájmaszk használata. Fokozottan 

ügyelni kell a szociális távolság biztosítására. A büfé előtt a távolságtartás betartására jelölő 

csíkok kerültek elhelyezésre. A szabályok betartásáért a portás és az ügyeletes pedagógiai 

asszisztens felel. 

 

4.3. Az irodai és nevelői szobákban található hűtőkből minden hétvégére ki kell pakolni az 

élelmiszereket, a fertőtlenítést el kell végezni.  

 

4.4. Az első évfolyam az ebédlőben tízóraizik, a többi osztály a tantermében étkezik betartva a 

higiéniai szabályokat. Az uzsonnát minden osztály a tantermében fogyasztja el. 

 

4.5.  Az éttermi étkeztetés során meg kell szervezni a szakaszos, időben elkülönített, osztályonkénti 

ebédeltetést, az osztályok lehetőség szerinti térbeni elkülönítését, (osztályoknak kijelölt 

területek biztosításával). Amennyiben az adott intézményben a helyi adottságok miatt nem 

lehet biztosítani az éttermi étkeztetés során az osztályok elkülönítését, az érintett osztályok 

számára engedélyezhető az étkezés a saját osztályteremben.  

 Minden tanulócsoport étkezése között kötelezően el kell végezni az ebédlő fertőtlenítését. 

Ezért a konyha üzemeltetője a felelős. 

 

4.6.   Az ebédeltetés rendje az ebédlő ajtaján kifüggesztett órarend szerint történik. Szükség  esetén 

az igazgató helyettesekkel  kell egyeztetni. A csoportok keveredésének megakadályozása miatt 

az étterembe való bekerülésre várakozó és az étteremből távozó osztályok a kijelölt helyen 

várakozzanak. Ezért a csoportot ebédeletető kolléga a felelős.  

 

4.7.  A tornatermi öltözőkben az osztályok keveredésének elkerülése érdekében csak egy-egy 

osztály tanulói öltözhetnek. Ezért az alsó tagozatos osztályok tanulói saját tantermükben 

öltöznek át a testnevelés órára! Az alsó tagozatos gyerekek felügyeletét ezekben a szünetekben 

az osztályt tanító alsós nevelő látja el. Amennyiben az első óra a testnevelés, ekkor a 

felügyeletet a testnevelő látja el 7. 45-től.  
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5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

5.1 A 20/2012 (VIII. 31. ) EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdés c pontja értelmében az 

intézményvezetőnek alapos indoklás esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. 

Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor a tanulói 

hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra 

történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan  alapos indoknak, minden szülői/ 

gondviselői  kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a 

járvány alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell 

vizsgálnia.  

 A döntés során mérlegelni, hogy  

- az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fenn áll-e a tanuló 

megfertőződésének reális veszélye 

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

biztosított a fertőzés megelőzése 

- az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy 

háztartásban élő személyekre 

- A tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az iskolába 

járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben 

- a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e a felügyelete az iskolából való 

távolmaradás alatt.  

  

5.2.     Minden pedagógus köteles a saját tanítási óráján a hiányzókat naprakészen, pontosan jelölni 

a  Kréta naplóban.  

 

5.3.     Az oltatlan, karanténban lévő tanulók hiányzása, igazolt hiányzás, mely a Népegészségügyi 

osztály karantén határozata alapján történik. Az oltott tanulók továbbra is járnak iskolába. 

Amennyiben oltott tanuló hiányzik, a hiányzás igazolásáról a szülő gondoskodik.  

 

6.  ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

6.1.     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. 

 

6.2.     A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban 

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

egyeztetett munkaterv, 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. 

 

6.3    A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság 

kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli 

ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások 

számát csökkenteni kell. 

 

6.4      Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól 

függetlenül is), különös tekintettel a koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által 

kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett 

utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői 
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szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és 

a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori 

szellőztetésről. 

 

7.5     Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele 

szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az 

eszközök  fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel 

 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

7.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola 

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

esetén a szülő/gondviselő 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. 

 

         Elkülönítő helyiség: földszinti fejlesztő szoba  

      Az elkülönítő helyiségben gumikesztyűt, szájmaszkot, szemetes zsákot, papír törölközőt, 

      lázmérőt kell tartani, ennek meglétét folyamatosan ellenőrizni. 

      Felelős: gazdasági ügyintéző 

 

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

 

7.3. 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. 

 

7.4. 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. 

 

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉN 

 

8.1.   A szülő köteles az iskolát azonnal értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van, karanténba került.  Az erről szóló tájékoztatási kötelezettséget az 

osztályfőnökök osztják meg a szülőkkel a szokásos fórumokon.  

 

          Az értesítési kötelezettségnek az alábbiak szerint kell eleget tenni: Szülő értesíti 

telefonon azonnal az osztályfőnököt a felmerült problémáról. Az osztályfőnök azonnal 

értesíti az intézmény vezetőjét e-mailben az alábbi szöveg aktuális kiegészítésével:  

 

Egy ………... osztályos tanuló  COVID tesztje pozitív lett. A tanuló (oltott, oltatlan, 

oltatlan, de van érvényes védettségi igazolványa). Osztálylétszám:…fő. Ebből 

oltott:…. fő, Oltatlan:…….fő, érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező:……fő.  

A tanuló utoljára …….(dátum) volt iskolában.  

 

Szülői Pozitivitás : 
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…….. osztályos tanuló édesanyjának/édesapjának tesztje  pozitív lett. A tanuló 

oltott/oltatlan/oltatlan, de van védettségi igazolványa/. A tanuló …………..-én volt 

iskolában utoljára Az NNK a diákot hatósági karanténra kötelezte ………..-től 

………… -ig.  

 

         Az Intézményvezetője értesíti a protokoll szerint a Népegészségügyi Osztályt, a 

Tankerületet.  

  

 Adatszolgáltatás a Tankerület felé naponta: hétfőtől-csütörtökig 14 óráig, pénteken 13 óráig. 

Felelős: Czimmer Judit iskolatitkár 

           

 A nyiregyhaza.tanugytk@kk.gov.hu  címre az alábbiak szerinti  levélben kell jelezni, ha az az 

intézmény tanulója, pedagógusa, vagy egyéb dolgozója  POZITÍV KORONAVÍRUS teszttel 

rendelkezik.  

 

Egy ………... osztályos tanuló  COVID tesztje pozitív lett. A tanuló (oltott, oltatlan, 

oltatlan, de van érvényes védettségi igazolványa). Osztálylétszám:…fő. Ebből 

oltott:…. fő, Oltatlan:…….fő, érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező:……fő.  

A tanuló utoljára …….(dátum) volt iskolában. Az NNK a …….. osztály ……fő 

oltatlan tanulóját hatósági karanténra kötelezte……. (mettől meddig). Az eset további 

intézkedést nem igényel. 
 

Szülői Pozitivitás (Gyermek hatósági karanténba kerül): 

…….. osztályos tanuló édesanyjának/édesapjának tesztje  pozitív lett. A tanuló 

oltott/oltatlan/oltatlan, de van védettségi igazolványa/. A tanuló …………..-én volt 

iskolában utoljára Az NNK a diákot hatósági karanténra kötelezte ………..-től 

………… -ig.Az eset további intézkedést nem igényel. 

 

Pedagógus pozitív: 

1 fő pedagógus (oltott vagy oltatlan) COVID tesztje pozitív lett. A pedagógus utoljára 

…………..(dátum) volt az intézményben munkavégzés céljából.  Az NNK a 

pedagógust hatósági karanténra kötelezte…………- től …..-ig. (dátum).Az NNK 

tájékoztatása szerint ez az eset az intézményben intézkedést nem igényel/ nem 

igényel.  

 

Technikai Dolgozó: 

1 fő dolgozó (oltott vagy oltatlan) COVID tesztje pozitív lett. A dolgozó utoljára 

……(dátum) volt az intézményben munkavégzés céljából. Az NNK a dolgozót 

hatósági karanténra kötelezte…….(dátum).Az NNK tájékoztatása szerint ez az eset az 

intézményben intézkedést nem igényel. 

          8.2.    Amennyiben egy köznevelési intézményben egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés 

igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 

nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti 

tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5. 

napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés  feloldható, és a tanuló 

visszatérhet az intézménybe. 

 

8.3.    Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik 

azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba/csoportba tartozó tanulók közül azok, akik 

oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott tanulók 5 napig 

karanténba kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az 

előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi 

mailto:nyiregyhaza.tanugytk@kk.gov.hu


10 
 

feladat) megküldéséről részükre. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő  

bekapcsolódás lehetőségét az adott intézmény a helyben kialakult módon, a rendelkezésre 

álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja. 

 

8.4.  Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei 

Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát tájékoztatni 

kell. Az Emberi Erőforrások Minisztériumát kizárólag óvodai fertőzés esetén kell 

tájékoztatni, a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen. A tájékoztatás alapján az 

adott intézményben vagy az érintett csoportban az eddigiekhez hasonlóan kizárólag az 

Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 

 

8.5.    Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg tanügyi intézkedés kerül 

elrendelésre, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők 

támogatása érdekében. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának 

változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2022. 01. 15.  

 

 

 

                           Dr. Baloghné Mester Éva  

                                        intézményvezető
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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) 

Ellenőrizte 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 


