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Intézményi protokoll
-az EMMI által kiadott INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ EUÁRÁSREND

alapján
A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió
állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért esetükben különösen fontos a
koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.
Az óvintézkedések és a járványügyi feladatok eredményes végrehajtása céljából, a Nemzeti
Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel

együttműködve,

az alábbi protokoll

tartalmazza az intézményi szinten szükséges intézkedéseket.
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével
kerül sor.
A protokoll területi hatálya kiterjed a teljes intézményre, az abban foglaltakat alkalmazni kell
az iskolán kívül megszervezett programok során is.
Személyi

hatálya

kiterjed

valamennyi

iskolahasználóra

(gyerekek,

tanulók,

szülők,

munkatársak), illetve az intézménybe látogatókra.
A protokoll

bevezetéséről

és alkalmazásáról 2020. szeptember

köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást

l-től

az

intézményvezető

ellenőrizni.

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1 Az intézményben alapos, mindenre
intézményegységek

vezetői

valamint a

kiterjedő fertőtlenítő

működési

takarítást végeztünk. Az

koordinátor folyamatosan

ellenőrizik

a

takarítások rendszeres végrehajtását.
1.2 A

fertőtlenítő

nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres

fertőtlenítő

takarítás elvégzéséhez szükséges

tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata.

fertőtlenítőszerek

1.4 A tisztító- és

kiadása a szokásos módon a raktárból történik. Azok

tárolása, illetve a takarítás, fertőtlenítés során minden esetben biztosítani kell, hogy a
vegyszerekhez a gyermekek ne férjenek hozzá, illetve az ne kerülhessen a szervezetükbe.

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
2.1 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben 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.
2.2 Az osztálytermekben az osztályok alacsony létszáma miatt gondoskodni tudunk a tanulók
lazább elhelyezéséről, adott esetben csoportbontással több terem vagy egyéb rendelkezésre
álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges,
de nem kötelező.
Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső
tagozatában valamint a szakiskolában és a készségfejlesztő iskolában az ott tartózkodás idején
javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
2.3 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését el tudjuk kerülni.

Lehetőség

szerint az

osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. Amennyiben ez nem
megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
2.4 A testnevelés órákat az

időjárás

függvényében

lehetőleg

szabad téren tartjuk (udvar,

terasz, liget). Az órák során a gyerekek látás- és halmozott sérülése miatt a szoros testi
kontaktust igénylő feladatokat nem tudjuk kiküszöbölni.
Az uszoda használata során a jelenlegi állásfoglalások alapján nem jelentkezik nagyobb
kockázat COVID átvitel szempontjából, mint bármely más közösségi tér használata során, így
az uszoda használatát sem kell korlátozni. Az itt végzendő - speciális - tisztítási, fertőtlenítési
folyamatok,

a

nyilvántartások,

és

szükséges

vizsgálatok

részletes

szabályozása

a

Népegészségügyi Hatóság által határozatban jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint
történik.
2.5 A

megfelelő védőtávolság

előtti

és utáni öltözésnél

betartása érdekében a mosdókban, az
lehetőség

szerint ügyelünk arra,

öltözőkben,

a tornaórák

hogy minimalizáljuk a

csoportosulásokat.
2.6 A szakiskolában a gyakorlati foglalkozások során -ahol ezt a tanműhely mérete lehetővé
teszi, biztosítjuk a 1,5 méteres védőtávolságot. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket amennyiben azokat nem károsítja - felületi

fertőtlenítőszerrel

letisztítjuk a csoportok váltása

között.
2.7 Az intézményen belül - az ellátás profiljából adódóan - nem lehet biztosítani, hogy az
egyes osztályok tanulói, oktatói élesen elkülönüljenek egymástól. A kollégiumi elhelyezés
során, az uszoda, az ebédlő, az udvar, a Nádor terem használatánál nem feltétlenül életkor

szerint kerülnek beosztásra a diákok, így a keveredés elkerülhetetlen. Ugyanakkor törekedni
kell a csoportosulások elkerülésére, mind a gyerekek, mind a felnőttek esetében.
2.8 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó
(pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során az Operatív
Törzs által meghatározott létszámkorlátot betartjuk, lehetőség szerint zárttéri helyett
szabadtéri rendezvényt szervezünk, vagy iskolarádión keresztül tartjuk meg.
2.9 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások
betartása mellett tartjuk meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a
KRÉTA rendszerben vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben
(honlap, hivatalos FB oldal) küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
3.1 Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, ennek használata
minden belépő számára kötelező.
Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után alapos kézmosás vagy kézfertőtlenítés
szükséges (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
3.2 A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási
papírtörlőt

lehetőséget .

Kéztörlésre

biztosítunk a textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.

3.3 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A higiénés szabályok betartása
érdekében minden kollégának ösztönözni kell a gyermekeket a helyes viselkedésre. A
mosdóhasználat utáni kézmosás, a

papírtörülköző

használata, a szoros kontaktussal járó

üdvözlésformák minimalizálása a megelőzést segíti.
A gyermekeknek tanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt
kézmosás, esetleg

zsebkendő

zsebkendő

használata

szemetes kukába dobása és alapos

kézfertőtlenítés.

3.4 A folyosókon és a szociális helyiségekben 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, mosdók csaptelepei, WC lehúzók,
stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére
kerüljenek.
A takarítást végző dolgozók a mosdókban aláírásukkal igazolják a takarítás időpontját.
3.5 Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét
rendszeresen

fertőtlenítjük.

3.6 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 tartjuk.
Fokozottan ügyelni kell a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások közötti szünetekben a
helyiségek
többször

szellőztetésére,

amelyet minden munkatársnak a saját munkaterületén naponta

(időjárástól függően)

meg kell tennie.

3.7 A tízórai és uzsonna elfogyasztása továbbra is a tantermekben történik. Az ételek
előkészítését

biztonságos

és az osztályokba

történő

szállítás

előkészítését

az intézmény

konyhája biztosítja.
3.8 Az étkeztetést

végző

személyzet számára

vírusölő

hatású, alkoholos

kézfertőtlenítő

szert

kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étkezést
biztosító ÉSZGSZ felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és
betegség gyanúja esetén intézkedjen.

S. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1 A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem
mutató, magát egészségesnek
esetleges

meglétéről

dokumentálása és

érző

kikérdezzük

testhőmérés

személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek
a

beköltöző

gondviselőiket.

tanulókat,

Ennek

szükséges, melyet írásban rögzítünk.

5.2 A kollégiumban lakó tanulók figyelmét felhívjuk, hogy ha bármilyen betegségre utaló
panaszuk van, azt azonnal jelezzék a

nevelőtanáruknak

tanulók egészségvédelméért a kollégium a

felelős

a

szülő

vagy a kollégium

vezetőjének.

A

helyett, ezért a

nevelőtanárok

a

tanulókat naponta kikérdezik (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok
esetén

testhőmérséklet

mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A

koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.
5.3 A kollégiumban a gyerekek nem osztályuk szerint, hanem nemük és életkoruk szerint
vannak csoportokba sorolva, ezért az osztályok keveredését nem tudjuk elkerülni. Az
egymástól való szellősebb elhelyezést biztosítani tudjuk, és a kollégiumra is vonatkoznak a már
említett higiénés szabályok.
5.4 A kollégiumban szükség esetén a gyermekek ruháinak mosása történik, mely során azokat
személyekre bontva nem szükséges elkülöníteni. Minden egyéb textília mosása és fertőtlenítő
vasalása a mosodában történik az

előírt hőfokon.

S.S Kollégiumonként a férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítési és hatósági karantén
helyszín céljából. Intézményünkben ez a 4. emeleten található két betegszobában került
kijelölésre.
5.6 A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani és ajánlott rendszeresen
fertőtleníteni.
feltöltéséről

A közösségi helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítőt kell elhelyezni, mely

a takarító személyzetnek folyamatosan gondoskodni kell.

5.7 A kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi
szabályoknak
5.8

megfelelően

Fertőzésgyanú

kell megszervezni.

esetén a riasztási protokoll:

észlelő

értesíti a

kollégiumvezetőt,

akinek

segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul, a kollégiumvezető az
intézményvezetőt

értesíti, és ezzel párhuzamosan az NNK honlapján

eljárásrend alapján megtesszük az azonnali intézkedéseket.

elérhető

általános

6. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
6.1 A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján
lehetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar állampolgárokkal egy megítélés alá
eső

külföldi állampolgár. A magyar állampolgárokkal egy megítélés alá esik, vagyis az országba

való belépés szempontjából magyar állampolgárként kell kezelni azt is, aki magyar állampolgár
családtagja, vagy Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, valamint az ő családtagjaik,
továbbá aki az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napot meghaladó tartózkodásra
jogosító engedéllyel rendelkezik. Szintén karantén nélkül léphet az országba a határ 30 km-es
sávjából ingázó tanuló.

7. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
7.1 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.
7.2 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.

8. TANULÓI HIÁNVZÁSOK KEZELÉSE
8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba

tartozik

cukorbetegség,

tartós

légzőszervi

betegsége

(például

szív-érrendszeri

megbetegedések,

megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj-

és vesebetegségek, shunt, gyomorszondás táplálás), erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak
tekintendő

karantén

továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt
időszakára.

intézményvezetőnél

8.2 Ezen

Minden

esetben

szükséges

ennek

előzetes

bejelentése

-az

vagy a tagozatok vezetőinél írásban- és a betegség tényének igazolása!

időszakban

a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
9.1 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.

Az elkülönítés gyermek

és felnőtt esetében is a betegszobán történik. 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.
9.2 Az elkülönítés ideje alatt az érintett személlyel minden esetben
köpeny,

gumikesztyű)

védőfelszerelés

(maszk,

használatával lehet érintkezni, az elkülönítésre használt helyiséget

alapos szellőztetés és fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése után lehet ismét használatba venni.
9.3

Amennyiben

felkészültséggel

felmerül

rendelkező

gyermekorvos, illetve a

a COVID-19

fertőzés

gyanúja,

fontos,

hogy

megfelelő

egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi

kezelőorvos

jogosult a COVID-19

fertőzés

gyanújára vonatkozóan

nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális
eljárásrendnek

megfelelően

9.4 A gyermek és a

felnőtt

ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
is az iskolába - hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag

orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben
nem bírálhatja felül.
9.5 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.
10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

10.1 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi
vizsgálat

és

kontaktkutatás

eredménye alapján

- az

EMMI

Köznevelésért

Felelős

Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek
alapadatairól,

amelyekről

bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló,

pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
10.2 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni
az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend
bevezetéséről
szervtől

az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult

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. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák
meg és hajtják végre.
10.3 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat
ellenőrzése

nem

és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást

igénylő

kapcsolatában -

elsősorban

digitális eszközök alkalmazásával - történik. A

tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését

követő

naptól az iskolát oktatási

célból nem látogathatják.
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intézményvezető

