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SZÜLŐKNEK: 

- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja.  

- A reggeli érkezés módosul: fél 8 előtt, csak a szápári tanulók léphetnek az iskola 

épületébe, ők fél 8-ig a kijelölt teremben / közösségi terem/ tartózkodhatnak. 

- Az iskola épülete fél 8-kor nyit a tanulók számára, akik hőmérőzés és 

kézfertőtlenítés után léphetnek az intézménybe, a számukra kijelölt bejáraton. / 

Alsó tagozatosok az udvari, a felső tagozatosok az utcai bejáraton./  

- . A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük. 

- A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinnie gyermekét. A gyermek az 

iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, 

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

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú 

daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például 

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 

- Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a 

részére előírt karantén időszakára. 

- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal 

egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az 

oktatásban. 

- Gyermek 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.  

Vagyis: 

- Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  Igazolatlan 

mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé! 



- Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek 

tartózkodhatnak. Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint 

a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek 

tekinti.      

- Ügyintézés esetén az online/ elektronikus ügyintézést helyezzük előtérbe. Ha nem 

kerülhető el a személyes kontaktus, csak szájmaszkkal és kézfertőtlenítés után 

szabad  az iskola területére lépni. 

- Szülői értekezleteket  a biztonsági előírások fokozott betartásával tartjuk- 

- Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek 

Kréta felülete, illetve az osztály csoportja a közösségi oldalon. 

- - A térítési díjak befizetésénél kerülni kell a személyes kontaktust, a fizetési 

módokról írásban tájékoztatjuk az érintett szülőket. 

- A zeneiskolai beíratás szeptember 2-án, az iskola udvari bejáratánál lesz, kérjük 

szájmaszkban érkezzenek!  
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TANULÓKNAK: 

- Az iskola épülete fél 8-kor nyit, ne érkezz előbb!  

- / Kivétel: szápári tanulók, ők az közösségi teremben tartózkodnak fél 8-ig, a 

biztonsági távolság betartásával. / 

- Ha alsó tagozatos vagy, az udvari bejáratot, ha felső tagozatos vagy az utcai 

bejáratot kell használnod! Hasonlóképpen akkor is, ha szünetben kimész az 

udvarra./Alsósok udvari bejáraton, felsősök a terasz felől./ 

- Az intézménybe érkezéskor, megmérjük a lázadat és fertőtleníteni kell a kezedet! 

- Ha betegnek , lázasnak érzed magad, azonnal szólj erről tanítódnak, tanárodnak. 

- A megfelelő védőtávolság megtartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, a szünetekben a folyosókon és az udvaron, illetve étkezéskor az 

ebédlőben. 

- Testnevelés óra előtti átöltözéshez a fiúk a tantermüket, a lányok pedig a 

tornatermi öltözőket használják. 

- Wc használata után alaposan mosd meg a kezedet!  

- Étkezések előtt és után se feledkezz meg erről! 

- Kéztörlésre papírtörlőt használj! Használat közben törekedj arra, hogy ne pazarold  

a papírtörlőt! A használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe dobd! 

- Tanulni a köhögési etikettet! 

                     - Könyökhajlatba tüsszents, köhögj! 

                     - Vagy használj papírzsebkendőt  köhögéskor, tüsszentéskor,  

(beleköhögés, beletüsszentés) 

  - A használt zsebkendőt a kukába  dobd! 

                                 - Alaposan moss kezet! 

-  Figyelj  arra, hogy a neked kijelölt időben menj tízóraizni vagy ebédelni! Kerüljétek 

a csoportosulást! 

- Étkezéskor ne fogdosd össze a kirakott evőeszközöket, poharakat, kenyeret! Amit 

megfogsz, azt ki is kell venned! 

- A kijelölt termed tisztaságára ügyelj!  

- A tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal 

zacskót vagy uzsonnás dobozt! 

- Figyeljetek a folyamatos szellőztetésre!            
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PEDAGÓGUSOKNAK: 

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

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

- Minden osztály a saját tantermében marad, csak a nyelvi , informatika, 

testnevelés, néptánc és hittan/etika órák megtartásakor van vándorlás  

- A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az 

órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben 

ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, 

kiscsoportokban) kell végezni.  

- Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért 

ezeket kérjük az erre a kijelölt helyre tenni! 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a 

tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen 

az öltözőkben történő csoportosulás.  

- Az átöltözést a következőképpen oldjuk meg: A fiúk az osztályteremben öltöznek, a 

lányok a fiú és lány öltözőket használják.  

-  Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is 

tartózkodnak),  időjárás  függvényében. 

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). A fogadóórák, online, 

vagy telefonon történnek, szükség esetén. 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai 

szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő 

edények megfelelő használata) 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze 

semmit, ne csoportosuljanak, egy hely maradjon ki a gyermekek között! 

- Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!  

- Digitális munkarendre átállás estén online órák tartását javasoljuk az 

órarendben meghatározott időben. Anyag kiküldése a Kréta rendszeren 

keresztül! 
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TAKARÍTÓKNAK: 

- Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig. 

- Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását! 

- A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a 

padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az 

alábbiakra: 

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,  

                        egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

- játékok, sporteszközök tisztítására;  

- radiátorok, csövek lemosására;  

- ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

- képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

- pókhálók eltávolítására; 

- rovar- és rágcsálóirtásra;  

- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,  

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a 

pangó víz kifolyjon. 

- Intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását! 

- Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Erről 

külön órarendet fognak kapni, hogy mikor és hol történik osztályok, tanulócsoportok 

közötti váltás! 

- A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási 

lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell 

kiegészíteni. 

-  Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.  

- Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi 

többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális 

helységekben) elvégzésére.  

- A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, 



- hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az 

ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

- informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, 

stb.),  

- mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)  

- padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek. 

- 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 (maszk, kesztyű). 
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 ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

- Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére.  

- Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére . 

- Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, 

sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

- Az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, 

fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.  

-A tanulócsoportok keveredésének elkerülése érdekében, minden csoport/ osztály csak 

az előre meghatározott időben tartózkodhat az ebédlőben.  

- A tízórait az alsó tagozatos tanulók lehetőség szerint saját tantermükben fogyasztják  

el, a felső tagozatos tanulók az ebédlőben tízóraizhatnak, a biztonságos 

távolságtartással. 

- Az alsó tagozatos tanulók az iskolatejet/ kakaót az ebédlőben fogyaszthatják el, a felsős 

tanulók a közösségi teremben. 

- Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, 

tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az 

evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: az 

evőeszközöket a napközis nevelők osztják egyesével a gyerekeknek.  

-A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott. 

- Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 

szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.  

-A tálalásért felelős dolgozó maszkban és kesztyűben végzi feladatait. 

- A biztonsági előírások betartásáért a napközis nevelő, illetve az ügyeletes pedagógus a 

felelős. 

- A térítési díjak befizetésénél kerülni kell a személyes kontaktust, a fizetési módokról 

írásban tájékoztatjuk a szülőket. 
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INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT 

INTÉZMÉNY ESETÉBEN 

- 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 feladat ellátási helyek 

alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, 

pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 

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

szervtől 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. 

- A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 

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

nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A 

tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási 

célból nem látogathatják. 

- Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen 

kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az intézmény megszervezi a szülők 

támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg 

a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. 

- A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést 


