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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az 

Operatív törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a szükséges 

intézkedéseket a 

2021/2022. tanévben 
a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, 

a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 
 

A J. HAYDN AMI-BAN 

AZ ALÁBBI ELJÁRÁSRENDET ALKALMAZZUK  

A 2021-2022. TANÉVBEN  

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 
 

 

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió 

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

koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.  

A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg 

biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. A 

környező országok besorolása azonban láthatóan változik, a járvány terjedése nehezen 

kiszámítható, ezért a köznevelési ágazatnak fel kell készülnie a védekezésre és a megelőzésre, 

továbbá ki kell dolgoznia olyan eljárásrendet, amely megfelelő támpontot nyújt ahhoz, hogy 

szükség esetén célzott beavatkozásokkal azonosíthatók és fokozottabban támogathatók 

legyenek a veszélyeztetett intézmények. A fenti feladatok eredményes végrehajtása céljából, a 

Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, az alábbi intéz-

kedési tervben foglaltuk össze a 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 bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondos-

kodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.  

 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE  
-Iskolánkban a mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás a tanévet megelőzően megtörtént. 

Ez a munka folyamatosan, ismétlődően megtörténik. (A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlásának figyelembevételével.) 
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2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  
-A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló, 

dolgozó látogathatja. 

-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. 

-A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be! Telefonon, E-mailben várjuk megkeresésüket! 

-Rendezvényeinkre csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtteket várjuk! 

-A távolságtartás betartása és a szájmaszk viselése az iskola közösségi terein (lépcsőházában, 

előterében, folyosón, mosdókban) (a gyermekekre várakozó szülők esetében is) kötelező. 

-Az oktatásban és nevelésben, illetve az iskola működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vegyen részt. 

-Minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy mind az iskola területén, 

mind az iskola épülete előtt a csoportosulásokat megelőzzük. 

-Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók távolságtartó elhelyezéséről. 

-A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetőség szerint javasolt! 

-Nagylétszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: zene világnapi hangver-

seny, további más kulturális program, növendékhangverseny, stb) rendezvény megszervezése 

során tekintettel kell lenni  

-a létszámkorlát szigorú betartására,  

-a résztvevők körének korlátozására, (közeli hozzátartozók, védettségi igazolvány 

megléte) 

-az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartására (kézfertőtlenítés, 

szellőztetés).  

-Kis létszámú (max. 30 fő) növendékhangversenye megtartása esetén is a szájat orrot eltakaró 

maszk használta kötelező!  

-Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket lehetőség szerint nem, vagy nem az iskola 

területén tartunk, a szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában 

juttatjuk el a szülőknek. 

 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA  
-Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata 

minden belépő számára kötelező.  

-A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, a papírtörlő 

használatát, melyet kiegészítünk a folyosón és tantermekben elhelyezett vírusölő hatású 

kézfertőtlenítési lehetőséggel. 

-A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást adunk, ennek elvégzését a tanárok az E-naplóban adminiszt-

rálják.  

-Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papírzsebkendő használata 

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

kézmosás, kézfertőtlenítés. 

Az iskolai közösségi terein, - a Muzsikaház területén -, a maszk viselése kötelező!  
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- Tanulók esetében, ha a testhőmérséklet eléri, vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket, akkor erről a szülőt, vagy törvényes képviselőt haladéktalanul 

tájékoztatni kell! 

-A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

felületek (padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany,- és egyéb kapcso-

lók, informatikai eszközök, billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC 

lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre 

kerüljenek. 

-A tantermekben a felületfertőtlenítést szünetekben elvégezzük, az osztálytermekben naponta 

megtörténik a fertőtlenítés. 

-A hangszerek és taneszközök fertőtlenítése (klaviatúra fertőtlenítős törlése, fúvókák, plasztik 

ütő-, és ritmushangszerek fertőtlenítő tisztítása, stb.) a tanárok feladata. 

-A kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a 

folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, amely vonatkozik 

minden zárt térre, így a tantermekre, folyosókra, valamint ahol erre lehetőség van, a szociális 

helyiségekre is. 

A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk. 

 

 

4. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  
-A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.  

A hiányzások igazolására a Házirendben meghatározott szabályok továbbra is érvényesek! 

 

 

5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  
-Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, (62. sz. terem) egyúttal értesíteni kell a 

körzeti/házi orvost, orvosi ügyeletet, [Fertődön: dr. Huszti Sándor: 99/370-947 / dr. Molnár  

Ferenc Mihály: 99/537-066; 99/370-936] 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 kell eljárni! 
 

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

-Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve 

a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben 

fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően 

ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.  

-A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az iskolának el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.  

-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.  

-Amennyiben az iskolával jogviszonyban álló tanuló, pedagógus, dolgozó esetében igazolt 

koronavírus fertőzésről szerzünk tudomást, azt az iskola vezetése haladéktalanul köteles beje-
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lenteni a Soproni Tankerületi Központnak (ildiko.boros@kk.gov.hu). A bejelentésnek tartal-

maznia kell az érintettek státuszát (pedagógus, tanuló, stb.), valamint az érintett csoport/osztály 

azonosításához szükséges információt. 

 

 

6. KOMMUNIKÁCIÓ  
-Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy 

hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a 

www.oktatas.hu felületein lehet követni.  

 

-Digitális oktatásra történő átállás esetén a tanórák megtartása továbbra is órarend szerint (lsd.: 

E-kréta) történik. 

A Tantestület döntése szerint az E-Kréta használata mellett (házi feladatok kiküldése, stb.) a 

tanítási órák megtartása egységesen Skype útján történik. 

Mindezen intézkedések szigorú betartására és betartatására a gyermekek és a családok 

védelmében, egészségük megvédése érdekében van szükség! 

Vigyázzunk egymásra! 

 

Fertőd, 2021. november 4. 

 

 

Bertha János 

      igazgató
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