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Járványügyi protokoll a 2020/2021-es tanévre 2.0 

Az intézkedési terv az EMMI 2020. augusztus 17-én kiadott járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrend alapján készült. –  

Érvényes 2020. szeptember 1-től módosításig és visszavonásig. 

 

Intézményünkben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több száz 

állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a 

koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.  

A megelőzés legfontosabb 5 eleme: 

- távolságtartás 
- csoportosulások elkerülése 
- maszkviselés 
- minél gyakoribb kézmosás 
- a környezetünk fertőtlenítése 

 

Ezért tantestületünk az alábbi döntéseket hozta, figyelembe véve az aktuális járványügyi 

előírásokat: 

- Intézményünket csak tünetmentes tanuló és dolgozó látogathatja. Kérjük, kerüljék a 

csoportosulásokat, iskolakezdésre időben érkezzenek, távozáskor a lehető 

leghamarabb és fegyelmezetten hagyják el az oktatási épületet.  

- Beléptetéskor kötelező kézfertőtlenítés után mindenki foglalja el a helyét a 

tantermekben. Legkésőbb október 1-től kötelező testhőmérséklet mérést végzünk a 

bejáratnál. A fertőtlenítő szert a fenntartó biztosítja. Javasolt a napközbeni gyakori és 

helyes kézmosás! 

- A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak otthon is 

részletes tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési 

etikettet. Kérjük lázas, beteg, gyógyszeres kezelés alatt álló, „begyógyszerezett” 

gyermek ne látogassa intézményünket. 

- Hiányzás esetén csak orvosi igazolás ellenében van módunk fogadni a visszatérő 

gyermeket! Az orvosi igazoláson szükséges feltüntetni, hogy a gyermek egészséges, 

közösségbe mehet. 



 
 
 

- A testnevelés órákat szabadtéren tartjuk, amíg az időjárás engedi, a tantermek közötti 

ún. vándorlást megszűntetjük. Minden osztály a számára kijelölt tanteremben 

tartózkodik, kerülve ezzel a keveredést, csoportosulást. Étkezési rend készült, ennek 

segítségével elkerülhető egy újabb találkozási csomópont. Kérjük Önök is hívják fel 

gyermekeik figyelmét ezek betartásának fontosságára, köszönjük, hogy eddig is 

támogattak bennünket szabályaink betartatásában! 

- A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A 

közösségi terekben (saját) maszk viselése viszont kötelező! 

- A szülőt/gondviselő büntetőjogi felelőssége, hogy értesítse az iskolát a külföldi utakról, 

hazaérkezésük pontos időpontjáról. 

- Kérjük, a szülők személyes megjelenésével járó elkerülhetetlen ügyintézés esetén a 

türelmet, a csoportosulások elkerülése érdekében kérjenek előre időpontot, amit 

lehet próbáljanak online intézni a Kréta rendszer e-ügyintézés felületén, vagy 

telefonon, esetleg e-mailben. Szülő/gondviselő csak engedéllyel léphet be az iskola 

területére. 

- Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi 

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

a szülő/gondviselő értesítéséről gondoskodunk, de a gyermek háziorvoshoz/kórházba 

történő juttatásáról a szülő kötelessége gondoskodni. A gyermek az iskolába – 

hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza! 

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

fertőzés van. 

- A közösségi helyiségeket, vizesblokkokat a tanórák alatt illetve nap végén fertőtlenítik 

a takarítók. 

- A tanteremben a diákoknak is fokozottan kell figyelni a tisztaság megtartására, a 

rendszeres szellőztetésre. 

 

A járványügyi protokoll betartása mindannyiunk érdeke, kérjük megértésüket és szabályaink 

betartását, hogy közösen megakadályozzuk egy újabb gócpont esetleges kialakulását. 

 

Üdvözlettel az iskola vezetősége, nevelőtestülete és dolgozói 

 

Miskolc, 2020. 09. 16. 


