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Intézkedési terv
az Emberi Erőforrások Minisztériumának járványügyi utasításai alapján
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a
fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.
1. Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Ennek
ellenőrzését az intézményvezető átruházhatja az illetékes ügyintézőre.
2. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
3. Az intézményi munkában kizárólag csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
Munkavállaló kötelessége:
• Az intézményvezető által készített és a nevelőtestület által elfogadott intézkedési
terv betartása és betartatása.
Intézményvezető kötelessége:
• Szülők tájékoztatása az új szabályokról és szabályozásokról.
• Járványügyi intézkedések/szabályzat betartatása.
Szülő kötelessége:
• Tájékozódjon az intézmény új szabályairól és szabályozásairól. Az abban foglaltak
betartása.
• Az iskolát értesítse, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Az intézményi csoportosulások megelőzésére tett intézményi intézkedések:
• Szünetekben az osztályok tartózkodjanak az udvaron.
• Az intézmény területén:
• Szociális helyiségekben (WC-k, öltözők, mosdók) lehetőség szerint az 1,5 m-es
távolságot tartani kell, vagy maszkot szükséges viselni.
• Közösségi terekben és az osztálytermekben, illetve teremváltáskor maszk használata
kötelező.
• Reggeli sorakozó nincs.
• A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése kötelező.
• A maszk használatának mellőzése a tanár órai utasításait figyelembe véve, a
tananyag jellegétől függően történik.
• A nevelés-oktatáshoz szükséges napi felszereléseken, segédeszközökön kívül
minden más nem szükséges eszköz szekrényekben történő elhelyezése kötelező.
• Tanulók a szünetekben az udvaron tartózkodnak, ahol a – kötelező járványügyi
szabályok betartásával – a maszk viselése nem kötelező.
• Az intézmény épülete előtt:
• Tanítási órák után se csoportosuljanak az iskola épülete előtt a diákjaink.
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Alsó tagozat oktatási/csengetési rendje:
• 1. óra 7:50-8:25
o szünet 8:25-8:40
• 2. óra 8:40-9:15
o szünet 9:15-9:30
• 3. óra 9:30-10:05
o szünet 10:05-10:20
• 4. óra 10:20-10:55
o szünet 10:55-11:10
• 5. óra 11:10-11:45
o ebédszünet 11:45-13:25
• 6. óra 12:00-12:35
Felső tagozat oktatási rendje:
• 1. óra 9:30-10:05
o szünet 10:05-10:20
• 2. óra 10:20-10:55
o szünet 10:55-11:10
• 3. óra 11:10-11:45
o szünet 11:45-12:00
• 4. óra 12:00-12:35
o szünet 12:35-12:50
• 5. óra 12:50-13:25
o ebédszünet 13:25-14:00
• 6. óra 14:00-14:35
o szünet 14:35-14:45
• 7. óra 14:45-15:20
Osztályok keveredése:
• Az osztályok keveredését kerülni kell.
• Csoportbontások kivételével minden osztály a saját tantermében tartózkodik.
Ruhatár:
• Zárva.
A testnevelésórákat:
• Az időjárás függvényében szabadtéren tartjuk.
• Maszk használata mellőzve.
• Lányok a ruhatárban és a mozgássérült mosdóan öltöznek át.
• Fiúk a két testnevelés öltözőben öltöznek át.
• Két tanóra között az öltözők fertőtlenítéséről a takarító személyzet gondoskodik.
• A sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
• Felelős a testnevelés órát tartó nevelő.
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• A tanulók a tanszereket a tanár segítségével fertőtlenítik.
Technika, életvitel:
• A tanulók a tanszereket a tanár segítségével fertőtlenítik.
Rajz:
• Egyéni felszerelésről minden órára a tanuló maga gondoskodik.
Fertőtlenítés a tanórák után:
• A gyakorlati képzéshez használt eszközöket felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell
a csoportok váltása között.
• Tantermekben csoportváltások alkalmával minden szünetben padot, széket,
kilincset fertőtlenítő szerrel takarítani kell.
• A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani a kézzel gyakran
érintett felületekre.
• Szórófejes fertőtlenítés a pedagógus/diák segítségével.
Fertőtlenítés az iskola udvarán:
• A játszótéri eszközök felületét a takarítók rendszeresen fertőtlenítik.
Fertőtlenítés a mosdókban:
• A mosdókat, a kilincseket stb. folyamatosan fertőtlenítik a takarítók.
Fertőtlenítés a közösségi helyeken:
• Gyakori szellőztetés, lehetőség szerint az ablakokat nyitva kell tartani.
• Takarítók fertőtlenítenek.
Fertőtlenítés a portán:
• Portás fertőtlenít.
Légkondicionáló, ivókút nem használható!
Étkezés:
• Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az iskolák, osztályok, csoportok
keveredése elkerülhető, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
• A tálalás megszervezése az étkeztetést végző feladata.
• Saját pohár használata kötelező.
• Tízórai: időpontja: tanórák előtt, 1-2. szünet
helye: ebédlő
• Ebéd:
időpontja: 11-14-ig ebédelési rend szerint
helye: ebédlő
Tanévnyitó ünnepség megszervezése:
• 1. évfolyam:
▪ Helyszíne: jó idő esetén az iskola udvara
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rossz idő esetén a tornaterem
▪ Tanulónként 1 szülő jelenléte
▪ Kezdete: 7:45
• 2-8. évfolyam:
▪ Kezdete: 9:30
▪ Helye: tanterem
Szülői értekezletek:
• 1. évfolyam:
▪ Időpontja: augusztus 25. 16:30,
▪ Helyszíne: aula, tornaterem,
▪ Tanulónként 1 szülő részvételét kérjük, a járványügyi előírások itt is
érvényesek.
• 2-8. évfolyam:
▪ Helye: aula és tornaterem.
▪ Szabadtér esetén maszk használata nem kötelező.
Személyes higiénés utasítások:
• A mosdókban vírusölő folyékony szappan került elhelyezésre.
• Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata kötelező a
belépéskor
• Étkezések előtt és után szappanos kézmosás kötelező.
• A kéztörlőkről mindenki maga gondoskodik.
• Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosást
vagy alkoholos kézfertőtlenítést kell biztosítani.
• A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulókat korosztályuknak megfelelően
tájékoztatni szükséges (pl. köhögési, tüsszentési, orrfújási etikett).
Az épület takarítása:
• Az általános takarítást végző dolgozók részére: a felhasznált szernek megfelelő
védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
Tanulói hiányzás kezelése:
• Távolmaradását igazolt hiányzásnak kell tekinteni annak a tanulónak, aki a
vírusfertőzés szempontjából a veszélyeztetett csoportba tartozik (tartós betegsége
miatt), és erről orvosi igazolással rendelkezik, valamint azt bemutatja.
• A tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási
és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
Betegség tünetei esetén:
• a tanuló elkülönítése,
• iskolaegészségügyi orvos értesítése,
• a gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
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Az intézmény fertőződése esetén a teendők:
• Járványügyi protokoll szerinti eljárás alkalmazása.
Tantermen kívüli digitális oktatás:
• A nevelőtestületünk kidolgozza a saját protokollját.
• Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív
Törzs dönt, az EMMI minisztere rendelheti el.
• A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az
iskolát oktatási célból nem látogathatják.
• A gyermekfelügyeletet az iskola szervezi a szülők támogatása érdekében.
• A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
Kommunikáció:
• Tájékoztatás: a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu, az NNK által kiadott és
honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
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