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A BUDAPEST XXII. KERÜLETI BARTÓK BÉLA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI 

NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDJE 

Készült az EMMI 2020/2021. tanévre vonatkozó intézkedési tervének ajánlása alapján. 

3. verzió 

Az intézmény intézkedési terve módosításig vagy visszavonási marad érvényben. A módosításra a 

járványügyi helyzet alakulásától függően a tapasztalatok figyelembevételével, valamint az EMMI, az NNK 

és az Operatív Törzsvonatkozó új utasításait követve kerülhet sor. 

TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

1. Iskolánkban gondoskodunk a mindenre kiterjedő, alapos, fertőtlenítő takarítás elvégzéséről, melyet 

időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás egészít ki. A fertőtlenítő 

nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását. 

2. A nevelőtestület ill., a munkaközösségek megállapodtak és betartják az iskolára vonatkozó, az 

intézményi és esetleges tantárgyi sajátosságokat figyelembe vevő egységes elméleti és gyakorlati 

tennivalókban, felkészültek a szükséges intézkedések bevezetésére. 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

1. A tanulókat életkoruk figyelembevételével tájékoztattuk a megfelelő higiéniai szabályokról, a 

távolságtartás fontosságáról és módjáról, a járványügyi helyzet miatt a szükséges tennivalókról. 

2. A szülői értekezleten a szülők tájékoztatást kaptak az iskola járványügyi intézkedéseiről. Az 

esetleges változásokról a szülőket, gondviselőket az e-Krétán, valamint a honlapon keresztül 

tájékoztatjuk. 

3. Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos 

igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a 

járványügyi hatóság által kiadott, meghatározott időtartamra szóló határozatot, vagy a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

4. A közösség biztonsága érdekében a gyermek táskájában (zárható tasakban) legyen maszk. A tanítási 

órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező, az iskola nagy létszáma 

miatt azonban a közösségi terekben ajánlott, melynek viselésére diákjainkat tanítjuk. 

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

és a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodni orvosi vizsgálatról. 

6. Annak a tanulónak, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, erről orvosi 

igazolással rendelkezik, esetleges hiányzását igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő 

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

7. 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 járunk el. 

AZ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS, INTÉZMÉNYEN BELÜLI MOZGÁS 

1. Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A 

közösség megőrzése érdekében a felelős szülői magatartás gyakorlása, a szülői döntés a már otthon 

tüneteket mutató gyermek esetében elengedhetetlen. Tünetek észlelésénél a NNK aktuális 

eljárásrendjének követese az irányadó. 

2. A bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet. 
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Az iskolába történő belépéskor a bejáratnál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használatát, és 

mindenkitől kérjük, és mindenki számára biztosítjuk.  

3. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 

értelmében iskolánkban 2020. október 1-jétől a foglalkoztatottaknak és a  tanulóknak kötelező 

testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A tanuló akkor léphet be az intézménybe, ha az érkezéskor 

mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 

°C). Amennyiben a tanuló testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a 

mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól elkülönítjük és erről a szülőt vagy a törvényes 

képviselőt haladéktalanul tájékoztatjuk. 

4. Iskolánk alkalmazottjai felkészültek  az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán 

mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Ebben a szülőktől segítségét, 

támogatást kértünk a szülői értekezletek, és az SZMK értekezlet alkalmával. 

5. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével. A 

megbeszélésre, látogatásra érkező szülő számára a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, valamint a 

kéz fertőtlenítése kötelező. 

6. Szülő, kísérő délutáni foglalkozások ideje alatt gyermekére nem várhat az iskola épületében. 

7. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vehet részt.  

8. Az iskola elkülöníti és haladéktalanul tájékoztatja a szülőt/gondviselőt, ha gyermeküknél tüneteket 

észlel. Elengedhetetlen, hogy az elérhetőségek (telefon, elektronikus levelezési cím) esetleges 

változásáról a szülő értesítse az iskolát.   

9. Intézményünk felkészült az intézményi csoportosulások megelőzésére mind az intézmény területén, 

mind az intézmény épülete előtt. Ehhez kérjük a szülők segítségét, támogatását. 

10. Az iskolába belépéskor a három nagy bejárati ajtó egyidejű használata lehetővé teszi a gyors, 

megfelelő szociális távolság betartásával az osztálytermek megközelítését. 

11. A reggeli ügyeletre érkezők 6:30-tól az udvaron/aulában gyülekeznek, és 7:15-kor mennek 

osztálytermeikbe. Iskolánk pedagógusai megerősített ügyeleti rendszerben vigyáznak a tanulók 

épségére.  

12. A szülők gyermekeiket reggelente csak az iskola bejáratáig kísérhetik. A tanítási órák, 

napközis/tanulószobai foglalkozások végén az az iskola bejárata / hátsó kapuja előtt kell őket 

megvárni.  

13. A szülők kötelesek írásban jelezni, hogy mikor érkeznek a gyermekükért. 

14. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodtunk a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanulók 

szellősebb elhelyezése céljából, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat a 

tantermen kívül helyeztük el. 

15. Törekszünk arra, hogy a közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodjon, 

hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.  A közösen használt helyiségekben a szájat és 

orrot eltakaró maszk viselése elvárt. 

16. A tantermi oktatás során az osztályok keveredésének elkerülése érdekében a szaktantermek, nyelvi 

bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. 

Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést 

kell végezni. 

17. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk.  Az órák során mellőzzük a 
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szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket 

állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) végeztetjük. 

18. Fokozottan figyelünk a megfelelő védőtávolság betartására/betartatására a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél megfelelő szervezéssel lehetővé tesszük, 

hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. 

19. A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot próbálunk biztosítani. A gyakorlati 

képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel 

tisztítani kell a csoportok váltása között. 

RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

1. Az első félévben az Operatív Törzs által javasoltak alapján nagy létszámú tanuló/pedagógus 

jelenlétével járó rendezvényt nem tartunk. Zárt téri helyett kizárólag kis létszámú, szabadtéri 

rendezvényt szervezünk. 

2. Osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat, külföldi utakat nem szervezünk az első félév 

folyamán. 

3. Nem szervezünk iskolán kívüli helyszínekre történő foglalkozást, és intézményünkben sem 

fogadunk külső szervezésű programokat az első félévben. 

4. Az elmaradt programokat a lehetőségekhez mérten pótoljuk. 

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

mellett tartjuk meg. Az információkat az e-Kréta elektronikus rendszeren, valamint a honlapunkon 

keresztül juttatjuk el a szülőknek. 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

1. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket 

megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel 

biztosítjuk a személyes tisztaságot. 

2. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók az adott korosztálynak megfelelő szintű 

tájékoztatást kapnak. pl. köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, 

majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

3. A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású 

kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlők biztosítunk, melynek célirányos 

takarékos használatára felhívjuk a tanulók figyelmét. 

4. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse.  

5. 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. 

6. 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 

jelölünk ki a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi 

tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot 

eltakaró maszk viselése. 

7. Iskolai programjaink, rendezvényeink tervezésénél, szervezésénél intézményünk betartja az EMMI 

intézkedési tervét, Operatív Törzs által kiadott szabályokat, valamint az NNK ajánlásait. 
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8. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 

értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges 

karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség 

teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő 

nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő 

nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig. 

ÉTKEZÉS 

1. Kiemelten figyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésre. 

2. Fokozottan figyelünk az étkezés előtt és után a gyermekek alapos szappanos kézmosására és/vagy a 

kézfertőtlenítésre.  

3. Az önkormányzat (IGI) az étkezések előtt vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosít a gyermekeknek. 

4. A zsúfoltság elkerülése érdekében a „kisépületben” az első és második osztályos tanulók a 

tanteremben reggeliznek és uzsonnáznak.  

5. Az ebédelési rendet úgy szerveztük, hogy a csoportok, osztályok keveredése az adottságoknak 

megfelelően elkerülhető legyen. Az ebédelés után minél hamarabb el kell hagyni az ebédlőt.  

6. Az uzsonnát kézmosás után minden csoport a saját tantermében fogyasztja el. 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

1. Ha egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul 

elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint 

dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt értesítjük és felhívjuk a figyelmét 

arra, keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos 

utasításainak alapján járjanak el. 

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

ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

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

vonatkozó szabályokat betartjuk. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás 

korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat 

maradéktalanul elvégezzük. 

2. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az 

iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett 

munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő 

eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló 

folyamatos együttműködését. 

3. 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) figyelembevételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli 

ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát 

csökkentjük. 

4. Az egészségügyi ellátás során betartjuk az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól 

függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a 

járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A 

szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői 
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tanácsadó) biztosítjuk a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a 

fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről. 

5. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely 

egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök 

fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

 

Budapest, 2020. október 01. 

 Karakasev Éva 

 igazgató 


