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TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

Az intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást 
végzünk. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását. 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

Az intézmény látogatása 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló 
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében 
csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  

Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje 
alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  

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

Az a 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.  

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 
Korm. rendelet értelmében az intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, 
az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a 
jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a tanulón, valamint a 
tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A tanulót kísérő 
egy fő nagykorú személy csak orrot és szájat eltakaró, textil vagy más anyagból készült 
maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig. 

Megelőző intézkedések 

Figyelmet fordítunk az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán 
mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.  

A zárt közösségi terekben tartózkodás ideje alatt (folyosók, mosdók) maszk viselése 
mindenki számára kötelező.  

Az osztályteremben maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

A hagyományos szaktantermi oktatás helyett 2020. szeptember 1-től a felső tagozaton 
is osztálytermi oktatást vezettünk be annak érdekében, hogy csökkentsük a különböző 
évfolyamok keveredését zárt térben. Ezzel egy időben átmenetileg visszavezettük a 
hetesi rendszert: két tanuló az osztályteremben tartózkodik a szünetek ideje alatt, 
ügyel a rendre és gondoskodik a terem szellőztetéséről. 

A Digitális kultúra és Informatika tárgyak oktatása továbbra is az informatika teremben 
történik. A tanulók a terembe lépés előtt kézfertőtlenítésen esnek át, az eszközöket, 
bútorzatot, bejáratot két csoport között vírusölő fertőtlenítésnek vetjük alá. 

A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg. Kérjük ezt 
figyelembe venni a torna felszerelés összekészítése során! A torna öltözőket 
átmenetileg kizárólag lányok használhatják, a fiúk az osztálytermükben öltöznek át a 



szünet ideje alatt. Becsengetéskor az osztálytermet a kijelölt felelős tanuló zárja be és 
a testnevelő által meghatározott helyre vonulnak. 

A testnevelés órákon használt eszközök, játékok a tanóra után fertőtlenítésre kerülnek. 

Az ebédlő előtt kizárólag egy napközis csoport várakozhat a megfelelő védőtávolság 
betartásával. 

Rendezvények 

Az intézmény éves munkatervébe az első félévre nem, vagy módosított szervezéssel 
terveztük meg a hagyományos iskolai programokat.  

Az iskolai rendezvények során szigorúan betartjuk az Operatív Törzs által 
meghatározott létszámkorlátot valamint az alapvető egészségvédelmi intézkedéseket, 
szabályokat (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés). 

A szülői értekezletek megtartásakor előnyben részesítjük az online formát, első sorban 
a Teams alkalmazás használatával. Szükség esetén személyes megjelenéssel 
szabadtéren tartjuk meg az értekezleteket. Amennyiben a személyes megjelenés az 
épületben nem elkerülhető, a megbeszélés során betartjuk és betartatjuk az alapvető 
egészségvédelmi intézkedéseket, szabályokat (távolságtartás, maszkviselés, 
kézfertőtlenítés, szellőztetés). 

A nevelőtestületi értekezleteken lehetőséget biztosítunk a kontakt és online részvételre 
is a Teams alkalmazáson keresztül. 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

Belépés az intézménybe 

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 
használatára felhívjuk a figyelmet.  

Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét. 

Az ebédlő használata előtt és után minden étkező alaposan mosson kezet a csapoknál 
elhelyezett folyékony kézfertőtlenítő szappannal a tízórai és az ebéd elfogyasztása 
idején. 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 
Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 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 esetén, 
ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, 
a többi tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt 
haladéktalanul tájékoztatni kell.  

Testhőmérsékletmérési pontok az intézményben: 

Eötvös u. 1. épülete:  

Főbejárati aula a felső tagozatosok és az épületben munkát végzők 
számára. 

Udvari oldal bejárat az 1-2. évfolyam számára 



Gazdasági bejárat kizárólag a technikai és konyhai dolgozók számára 

Rákóczi út 149. épülete („Felső iskola”):  

Udvari bejárat a tanulók és az épületben munkát végzők számára.  

A testhőmérséklet-mérést pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, technikai 
dolgozók, felsőbb éves tanulók egyaránt végezhetik. 

Higiénia 

A szociális helyiségekben biztosítjuk a fertőtlenítő hatású szappanos kézmosási 
lehetőséget. 

A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott 
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A tanulók figyelmét felhívjuk az 
úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, 
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos 
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 
érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő 
takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A 
fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk 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 vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.  

Kiemelt figyelmet fordítunk a 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 tartjuk. 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Fokozottan ügyelünk az ebédlő tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek 
tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. 

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos kézmosásának 
elvárására szappanos kézfertőtlenítővel az ebédlő előtti csapoknál.  

Az étkeztetés az eddigi rendben folyik szakaszosan:  

5. órában az 1-2. évfolyam napközis csoportjai egymást követő rendben 

6. órában a 3-4. évfolyam étkezősei és napközis csoportjai egymást követő 
rendben 

6. óra után a felső tagozatos étkezősök és napközisek érkezési sorrendben 

Minden csoport a várakozás során ügyel a védőtávolság betartására. 



ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb 
egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat vesszük figyelembe. Ennek 
megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem 
kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat elvégezzük, a tanulók, 
pedagógusok, a védőnő és az iskolaorvos folyamatos együttműködése mellett. 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 
megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 
megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását 
igazolt hiányzásnak tekintjük.  

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a 
részére előírt karantén időszakára. 

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

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

Amennyiben egy tanulónál vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi 
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.  

Kiskorú tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a 
figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló 
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján 
járjanak el.  

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

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 
igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját 
hatáskörben nem bírálhatja felül.  

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETTSÉG ESETÉN 

Munkarend átalakításának kihirdetése 

Annak érdekében, hogy szükség esetén felkészültek legyünk a munkarend 
átalakítására, a nevelőtestület kidolgozta a saját protokollját és felkészült a 
bevezetésére. 

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, 
feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így 
a rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy 



visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma feladata.  

Amennyiben intézményünkben a COVID-19 fertőzés ténye igazolódik tanulónál vagy 
dolgozónál, arról haladéktalanul tájékoztatjuk a Balassagyarmati Tankerületi 
Központot, aki rögtön felveszi a kapcsolatot a Balassagyarmati Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályával. 

Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság által elvégzett járványügyi vizsgálat és 
kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről tájékoztatja az EMMI 
Köznevelésért Felelős Államtitkárságát.  

A vonatkozó jogszabályok értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés 
vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben olyan 
veszélyhelyzetnek minősül, aminek során csak az Oktatási Hivatal rendelhet el 
rendkívüli szünetet.  

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 
elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben vagy azon belül 
meghatározott osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott időre 
történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény haladéktalanul 
tájékoztatást kap a döntésről.  

Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen 
vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.  

Digitális munkarend 

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 
ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes 
találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával 
– történik.  

Intézményünk minden tanulója és pedagógusa rendelkezik a Microsoft által biztosított 
Office 365 felhő alapú szolgáltatásban az iskolához tartozó, egyéni felhasználói 
fiókkal. A digitális oktatási rend során egységesen a Teams alkalmazást használjuk 
kommunikációra, kapcsolattartásra a tanulók, az osztályközösség, a pedagógusok és 
a szülők között. 

A tanulók a kiadott órarend szerint naponta, reggel 9h-ig kapják meg a tanítási óra 
anyagát digitális formában, amit még aznap kell feldolgozniuk és ellenőrzésre a 
pedagógus számára visszaküldeniük.  

A tananyag feldolgozásában 8:30-14:30 közötti időszakban segítséget és mentorálást 
kérhetnek a tanítóiktól, tanáraiktól első sorban a Teams alkalmazáson keresztül, vagy 
más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban. 

Pedagógus és kiskorú tanuló közötti kommunikációra nem megengedettek a 
közösségi portálok felületei, különösen a Facebook és a Facebook Messenger 
alkalmazás. 

Az alsó tagozatos tanulók számára az iskolánk honlapján tesszük közzé a feladatokat 
és a tanítóik számára kell a megoldásokat visszaküldeniük a megadott módon 
(leggyakrabban fénykép formájában). A kiadott tananyagok legnagyobb részben a 
nyomtatott tankönyveken és munkafüzeteken alapulnak, kiegészítve online, interaktív 
feladatokkal. Kérjük a szülők közreműködését az elkészült feladatok ímélben való 
visszajuttatásához. 



A felső tagozatosok a Teams alkalmazásban „Feladatként” kapják meg napi 
tananyagaikat, amiket legtöbbször interaktív módon kell feldolgozniuk lehetőleg 
számítógép alkalmazásával. A feldolgozandó tananyagaik a nyomtatott tankönyveiken 
és munkafüzeteiken alapulnak, válaszaikat, megoldásaikat online formában kell 
megadniuk és a „Feladat” beküldésével teljesíteniük. 

A pedagógusok a tananyagrészek feldolgozásában figyelembe veszik a digitális 
oktatási rend előnyeit, hátrányait, korlátait, és ennek megfelelően módosíthatják, 
átalakíthatják, a helyzethez adaptálhatják a tanmeneteiket, tematikus terveiket. 

Egyes anyagrészek feldolgozásához, gyakorlásához élő, online tanítási órát 
tervezhetnek a pedagógusok, amelyeken elvárt a tanulói részvétel a meghirdetett 
időpontban. Az online órák közvetítése kizárólag a Teams felületén történhet. 

Az intézmény látogatása digitális munkarend alatt 

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát 
oktatási célból nem látogathatják.  

Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, 
digitális munkarend, a szülők támogatása érdekében gyermekfelügyeletet szervezünk. 
Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a 
gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.  

A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.  

KOMMUNIKÁCIÓ 

Kérjük az iskola közösségét, tanulókat, dolgozókat, szülőket, hogy mindig hiteles 
forrásból tájékozódjanak. 

Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein 
kell követni. 

Az intézményükkel kapcsolatos hírek az iskola honlapján érhetők el: www.petofi.hu  

A szülők számára informális kapcsolattartási és hírközlési forma az „Érsekvadkerti 
suliinfó” elnevezésű zárt Facebook csoport, valamint az osztályfőnökök által a szülők 
számára létrehozott zárt Facebook csoportok. 

A tanulók – különösen a digitális oktatási rend idején – a Teams alkalmazásban, az 
osztályuk számára létrehozott csoportban is tájékozódhatnak. 

 

Jelen intézkedési tervben nem szabályozott kérdésekben az EMMI és az NNK által 
kibocsájtott, aktuális rendelkezések az irányadóak. 

 

Érsekvadkert, 2020. október 1. 

 

 Fábián Attila 

 intézményvezető 

http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/
http://www.petofi.hu/

