
Eljárásrend a 2020/2021. tanévben a járványügyi megelőző intézkedések betartására a 

Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI-ban 

 

1. Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni, melynek 

elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: 

NNK) ajánlását 

2. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében 

csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha 

a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

3. A tanév folyamán intézkedéseket tesz az intézmény az intézményi csoportosulások 

megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete 

körül. (öltözők, büfé, ebédlő, mosdók) 

4. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott 

esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási 

órákon, foglalkozásokon a maszk viselése ajánlott, amennyiben az 1,5 m-es távolság tartása 

nem megoldható, akkor kötelező, a gyakori szellőztetés mellett.  

5. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható 

legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített 

területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a tanulók  a zárt közösségi 

tereken tartózkodnak, úgy az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése 

lehetséges, ajánlott. A pedagógusoknak a nevelői szobában is lehetséges, ajánlott a maszk 

használata. 

6. Az iskola csúsztatott működési rendjében osztálykeretben meghatározott módon és helyen 

töltik az óraközi szüneteket. 

7. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.  

8. A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető 

el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. 

9. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, 

ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen 

az öltözőkben történő csoportosulás. Az alsós osztályok lehetőleg a saját termükben 

öltözzenek át a testnevelés órákhoz. 

10. A tanítási időkereten kívül kirándulásokat a járványügyi szabályok betartásával, lehetőleg 

helyben tervezzenek az osztályok. 

11. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tarthatóak meg. Szükség esetén az információk e-mailben, a Köznevelési 

Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi 

adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. Ehhez minden 

osztályfőnöknek az év első hetében frissítenie kell a szülők telefonos és e-mail-es 

elérhetőségét.  

12. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak 

használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden belépő 

fertőtlenítheti  a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). 

Étkezések előtt és után alaposan mosson kezet minden érintett. 



13. A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 

szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.  Kéztörlésre textil 

törölköző használata kifejezetten kerülendő. 

14. 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.  

 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók osztályfőnöki óra keretében 

kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást.  A gyermekeknek 

tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, 

esetleg kézfertőtlenítés. 

15. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.  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 vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítésére kerüljenek. Amennyiben szükséges, a pedagógusok kérjék külön 

fertőtlenítésre a takarító munkatársakat. 

16. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. 

17. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani 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. 

18. Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell a takarító és karbantartó munkatársaknak. 

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

felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére gyakoribb 

fertőtlenítéssel.  Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos 

szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.  Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy 

az osztályok, óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a 

védőtávolság betartható legyen. 

20.  A büfé működtetésére  az előre csomagolt árucikkek árusítása, a higiénés és maszk-, és 

kesztyűviselésre vonatkozó, valamint a távolságtartásra vonatkozó szabályok betartása és 

betartatása kötelező. 

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

ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. A személyes találkozást igénylő teendők 

esetében – védőnői, iskolaorvosi, iskolafogászati szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, 

védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a 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.  

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

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, 



cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- 

és vesebetegségek) miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és 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. Az igazolást 

az iskolaorvos elektronikusan is elküldheti az iskolának. 

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. Az intézmény 

házirendjéhez kapcsolódó, a digitális tanrendre vonatkozó szabályok betartásával. 

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

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

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. A helyiséget és az eszközöket az előírások szigorú 

betartásával fertőtleníteni kell, és szükséges szellőztetni. 

25. Az elkülönített, beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező. 

26. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja 

felül.  

27.  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 meg kell tenni. erről a szülőnek írásban kötelessége az intézményt 

tájékoztatni. 

28. A külföldről (például Romániából) hazatérő tanulók esetében a szülőnek tájékoztatni kell az 

intézményt a karanténkötelezettség letöltéséről, vagy az érvényes negatív COVID19-teszt 

meglétéről és azt bemutatja az intézményben. Ezek elmaradása esetén az intézmény jelez a 

járványügyi hatóságoknak. 

29. Fertőzésgyanú alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni 

az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetéséről és annak megszüntetéséről az Operatív Törzs dönt. 

30. Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen 

kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni 

a szülők támogatása érdekében. 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.  

31.  Az intézmény a járvánnyal kapcsolatos intézkedések tekintetében rendszeresen egyeztet az 

iskolaorvossal, a helyi Önkormányzattal, és a Fenntartó Kecskeméti Tankerületi Központ 

illetékeseivel, valamint a járványügyi hatóságokkal szükség esetén. 

 

 

 

Kerekegyháza, 2021.09.30. 

 

 

 

Gyurkovics Balázsné 



intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok 

  

  

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és 

felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:   

  

  

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése; 

 - felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;  

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok   

vegyszeres tisztítására;  

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

 - játékok, sporteszközök tisztítására;  

- radiátorok, csövek lemosására;  

- ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

- képek, tablók, világítótestek portalanítására;  

- pókhálók eltávolítására;  

- rovar- és rágcsálóirtásra; csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes 

megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a 

pangó víz kifolyjon.   

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.    

 


