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Jelen  intézkedési  terv újabb 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 

gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

1. Takarítás, fertőtlenítés 

1.1 Minden köznevelési intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő 

fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézményvezető ellenőrizi a takarítások 

végrehajtását. 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú 

melléklet tartalmaz. 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez 

szükséges tisztító-és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata.  

2. Az Intézmény látogatása, rendezvények 

2.1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az 

intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

Ha a szülő a gyermeknél tüneteket észlel, az NNk aktuális eljárása alapján 

gondoskodjon orvosi vizsgálatról. 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél igazolt fertőzés van.  

2.2. A köznevelési intézmény házirendjében hoz az intézmény területére 

érvényes, az egészségvédelemre vonatkozó belső szabályokat. 



2.3. Járványhullám idején tantermi oktatás során az osztályok keveredését – 

amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. Az osztályok a tanítási nap során 

használják ugyanazt a szaktantermet. 

2.4. Nagy létszámú kulturális program, esemény megszervezése során 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok

 betartása. 

- zárttéri helyett, lehetőség szerint szabadtéri program. 

2.5.  Az osztályok, hangszeres növendékek óráinak váltása között a tantermekben 

felületfertőtlenítést kell végezni. 

3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

3.1.Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, 

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

belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse. 

3.2 A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, 

melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell 

kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges. 

3.3 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. 

3.4 A személyi higiénéalapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak 

részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. 

3.5 A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan 

ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő 

takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

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



egyéb kapcsolók, billentyűzet, stb., mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb. 

valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

4. Tanulói hiányzások kezelése 

4.1. Annak a tanu1ónak az iskolai hiányzását, aki a veszélyeztetett csoportba 

tartozik, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, igazolt 

hiányzásnak kell tekinteni. Ezen időszakban az érintett tanuló a pedagógusokkal 

egyeztetett kapcsolattartási es számonkérési forma mellett részt vehet az 

oktatásban. 

5.2. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági 

karanténba kerül. 

6. Teendők beteg gyermek esetén 

6.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 

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

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.  



6.2. A gyermek az iskolába orvosi igazolással vagy a karanténra vonatkozó 

határozatban rögzített időpontot követően térhet vissza, melyet az intézmények el 

kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

 6.3. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek a koronavírus okozta 

járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a 

kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell 

tenni. 

7. Intézkedés fertőzéssel érintett intézmény esetében 

7.1 Amennyiben az intézményben egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés 

igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül. 

Ha a beteg tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után 7 nap eltelt, gyógyultnak 

nyilvánítandó, közösségbe engedhető. Amennyiben a COVID-19 fertőzött az 

elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek 

kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív 

eredménye esetén az elkülönítés feloldható. Ha tünetmentes volt a fertőzött 

személy, az elkülönítését a pozitív PCR vagy antigén gyorsteszt mintavételének 

napjától számított 7. napon lehet feloldani, de ha a tünetmentes fertőzött a 

fertőzést igazoló vizsgálat időpontjától számított 5. napon antigén gyorstesztet 

végeztet, és annak negatív az eredménye, akkor már az 5. napon feloldható az 

elkülönítés. Az otthon tartózkodó tanulók részére az intézmény gondoskodik az 

előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a 

házi feladat) megküldéséről. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő 

bekapcsolódás lehetőségét az adott intézmény a helyben kialakult módon, a 

rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja.  

7.2. Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás 

változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval szoros kontaktusba 

került, tüneteket nem mutató személyek személyesen vesznek részt az oktatásban, 

és 5 napig kötelesek a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.  



7.3 Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz 

a 7 Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró 

járási/kerületi hivatalát tájékoztatni kell. 

A takarítássalkapcsolatos feladatok 

 Az 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 

bútorokvegyszeres tisztítására; 

-padló és szőnyegek, egyéb textília tisztítására 

-radiátorok, csövek lemosására; 

-ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

-szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére 

-képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

-pókhálók eltávolítására; 

-csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 

perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó 

víz kifolyjon.  

 


