
Járványügyi intézkedési terv 

Érvényes: 2021.09.01-től visszavonásig 

Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola járványügyi szabályzata az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről alapján készült és 

annak kiegészítéseként az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolára vonatkozó speciális 

rendelkezéseket tartalmazza. 

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag COVID fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges 

gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban, nevelésben, ill. az intézmény működtetésében 

csak COVID tünetektől mentes, egészséges dolgozó vehet részt.   

 

Milyen tünetek utalhatnak koronafertőzésre? 

COVID fertőzésre gyanús, amennyiben hirtelen kezdettel a gyermeknél, tanulónál az alábbi 

tünetek legalább egyikét észlelik:  

- köhögés ( száraz, ingerlő jellegű) 

- láz 

- nehézlégzés 

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara. 

A fertőzést valószínűsíti, amennyiben a tünetek kezdetét megelőző 14 napban az illető szoros 

kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel, ill. olyan országban/ területen/intézményben 

tartózkodott, ahol igazolt COVID-19 járvány zajlik. 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronafertőzés gyanú vagy igazolt 

fertőzés van és az orvos utasításáig a gyermek az intézményt nem látogathatja. 

Teendők gyanús tünetek esetén: 

A tünetek megjelenését a diákok jelezzék a pedagógusnak.  

A tüneteket mutató személyre az orrát és száját eltakaró sebészeti maszkot kell helyezni és 

ideiglenesen el kell különíteni az intézmény többi dolgozójától, tanulójától. Egy elkülönítő 

helyiségben egyszerre csak egy gyanús eset lehet. A tanuló felügyeletét végző és a helyiség 

takarítását végző személynek sebészeti maszkot, védőszemüveget vagy arcvédőt, 



gumikesztyűt, hosszú ujjú védőköpenyt kell viselnie és kézfertőtlenítést kell végezni a 

tünetekkel rendelkező személy érintése előtt és után, valamint a védőfelszerelés felvétele előtt, 

levétele után. Lehetőség szerint a tüneteket mutató személytől legalább 1 méteres távolságot 

kell tartani. Gondoskodni kell a helyiség folyamatos szellőztetéséről az ajtó zárva tartása 

mellett.  

Gyanús esetekben szükséges a szülő értesítése mellett az iskolaorvossal ill. a gyermek 

háziorvosával történő telefonos konzultáció, aki dönt a további teendőkről. A tünetekkel 

rendelkező gyermek ne használja a tömegközlekedést, hanem egyénileg autóval, szükség esetén 

mentővel szállítsák sebészi maszkban. 

 

Javaslatok az osztályfőnököknek: 

- Kérjék meg a krónikus beteg gyermekek szüleit, hogy hozzanak igazolást a gyermek 

háziorvosától a gyermek krónikus betegségéről és a gyermekre vonatkozóan az 

iskolában javasolt védő intézkedésekről. 

- Készítsenek nyilvántartást a tanulók szüleinek, valamint háziorvosának elérhetőségéről 

( név, telefonszám) a kapcsolattartáshoz. 

- Tudatosítsák a gyermekekben és a szülőkben, hogy akut betegség esetén konzultáljanak 

a háziorvossal az iskolába járásról. 

- Tanítsák meg a gyerekekkel a köhögési etikettet és a járvány elleni védekezés 

lehetőségeit ( távolságtartás, maszk használata, szellőztetés, kézmosás). 

 

Általános óvó-védő rendszabályok: 

- szappanos kézmosás ill. kézfertőtlenítés szükséges az intézménybe történő érkezéskor, 

étkezések előtt, után, valamint a mellékhelyiség használatakor, 

- kézmosáskor papírtörlő használata javasolt textiltörlő helyett, 

- tartsuk be a köhögési etikettet: köhögés, tüsszentés papírzsebkendőbe vagy a 

könyökhajlatba, használt zsebkendő a szemetesbe, utána alapos kézmosás, 

- friss levegő biztosítása, rendszeres, ill. amennyiben az időjárás megengedi folyamatos 

szellőztetés a termekben, folyosókon, 

- tartsuk a 1,5 méteres távolságot- a tanítási nap folyamán az egy osztályba, csoportba 

tartozó tanulók alkossanak egy közösséget, más tanulókkal ne vegyüljenek, 



- olyan közösségi terekben, ahol nem biztosítható a 1,5 méteres távolság, javasolt a maszk 

viselése ( pl. folyosó, mellékhelyiség, öltözők, sorban állás), felső tagozatos diákok 

esetében ezekben a terekben a maszk használata kötelező. 

 

Speciális helyzetekre vonatkozó óvó-védő rendszabályok: 

- önkiszolgáló tálalásnál a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák tapogatásának 

kerülése, az evőeszközöket az erre kijelölt személy adja át. 

- sporteszközök rendszeres fertőtlenítése, tanítási órák végén az órát tartó pedagógus 

köteles az órán használt sportszerek fertőtlenítését elvégezni, 

- testnevelés órákat lehetőleg a szabadban tartsák, kerülni kell a szoros testi kontaktust 

igénylő feladatokat, 

- úszás során a fertőzés kockázata alacsony, csoportos úszás engedélyezett, 

- légúti fertőzések szaporodása ( téli hónapok) esetén maszk viselése javasolt, 

- fertőtlenítő takarítás során különös gondot kell fordítani a gyakran érintett eszközök, 

felületek fertőtlenítésére ( kilincs, villanykapcsoló, korlát, asztal, pad, szék, informatikai 

eszközök, csaptelep, WC lehúzó). 

 

Mit tehetnek a krónikus beteg tanulók és szüleik a fokozott védelemért? 

- A krónikus beteg gyermek kérjen igazolást a háziorvosától a krónikus betegségéről, ill. 

a javasolt óvó-védő teendőkről, s tartsa be azokat. 

- A megfelelő iskolai ellátás érdekében kérjen segítséget az iskolaegészségügyi 

szolgálattól, osztályfőnöktől. 

- Konzultáljanak a háziorvossal az ajánlott önkéntes védőoltásokról! 

- Kerüljék a tömegközlekedést, tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot, amennyiben ez 

nem lehetséges, viseljenek maszkot! 

- Osztályteremben a friss levegő közelében üljenek, kerüljék a zsúfoltságot! 

- Naponta többször mossanak kezet, kerüljék az arcuk piszkálását! 

- Fokozottan ügyeljenek a napi folyadékbevitelre, rendszeres étkezésre, zöldség-

gyümölcsfogyasztásra, az állapotuknak megfelelő rendszeres testmozgásra, alvásra, 

vidámságra! 

 

Hiányzások kezelése: 



Krónikus beteg tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető a háziorvostól tanév elején kért krónikus 

betegségről szóló igazolás alapján.  

Karanténban lévő tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető. 

Mindkét esetben a tanuló az otthona elhagyása nélkül a pedagógusokkal egyeztetett formában 

részt vehet az oktatásban. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás rendje: 

- Az iskola-egészségügy a tevékenységét az iskolavezetéssel egyeztetett munkaterv 

szerint végzi. 

- Vizsgálatra történő várakozási időt optimalizáljuk a vizsgálatok ütemezésével. 

- A preventív vizsgálatra várókat és a panaszokkal rendelkező tanulókat lehetőség szerint 

térben és időben elkülönítjük. 

- Az aktuális eljárásrend utasításait betartjuk. 

- Vizsgálatra érkezőknél kézfertőtlenítés, lázmérés, maszk használata. Két tanuló között 

a tanuló által érintett felületek fertőtlenítése, szellőztetés. A dolgozóknál maszk, köpeny 

használata, kézfertőtlenítés. Szájüreg vizsgálatakor arcvédő javasolt.  

- Együttműködünk az intézmény vezetésével az intézmény intézkedési tervének 

kialakításában és aktualizálásában. 

 

Speciális, az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolára vonatkozó rendelkezések 

1. Az intézmény látogatása 

 Az intézményünk iskolaidőben 6.30- 17.00 óráig tart nyitva. Az intézménybe három bejáraton 

lehet belépni. Az 1,2 és 4. évfolyamos tanulók a Kárpát úti főbejáraton, a felső tagozatos diákok, 

a pedagógusok és az intézményben hivatalos ügyet intéző személyek a Kossuth úti bejáraton és 

a 3. évfolyamos diákok az udvari játszótérnél lévő bejáraton. Az intézménybe történő belépést 

mindenki számára kötelező kézfertőtlenítés előzi meg. A fertőtlenítőszerek a bejáratnál 

elhelyezett adagolókban kerülnek elhelyezésre. Az intézményben hivatalos ügyeket intéző 

személyek számára az épületben való bent tartózkodás ideje alatt kötelező a szájat, orrot takaró 

maszk, vagy kendő használata, amelyről mindenkinek magának kell gondoskodnia.  



A tanulók szünetekben váltott rendben (alsó-felső tagozat) az udvaron tartózkodnak és ott is 

ügyelni kell az osztályok közötti megfelelő távolságtartásra, rossz idő esetén az intézményben 

található közösségi terekben (folyosó, aula) ügyelve a megfelelő távolságtartásra. 

Az osztályok tanítási órái a saját osztálytermükben kerülnek megtartásra. Ez alól kivételek a 

következő órák: angol, német, kémia, fizika, ének, rajz, technika, informatika, hittan, néptánc, 

testnevelés és a fejlesztő foglalkozások. Ezen órák megtartása a kijelölt szaktantermekben 

történik, ahová csak az órát tartó pedagógus jelenlétében és engedélyével kézfertőtlenítést 

követően lehet belépni. A tanórák közti szünetekben ezek a szaktantermek zárva vannak. 

A tanítási órákat követően a tantermek zárva tartanak, oda csak foglalkozást tartó pedagógus 

engedélyével lehet belépni. 

A testnevelés órák megtartására a tornaszobában és a városi tornacsarnokban kerül sor. Jó idő 

esetén a testnevelés órákat a szabadban kell megtartani. Az átöltözés az alsó tagozat esetében az 

osztálytermükben történik, míg a felső tagozaton a városi sportcsarnok kijelölt öltözőjében az 

alábbi rendben: fiúk a háló mögötti teremrészben, a lányok pedig a tornacsarnok 2 öltözőjében. 

Az informatika terem és a nyelvi labor szertár részében tartott órák alkalmával a tanulóknak és a 

diákoknak az arcot, orrot eltakaró maszk/pajzs használata kötelező. 

A WC-k használatát követően alapos szappanos kézmosás szükséges. Kéztörlésre papírtörlőt kell 

használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt 

papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni! 

 

2. Az étkezés és az ebédlő használatának rendje. 

Az ebédlőben a tanulók a tízórai és ebédszünetben tartózkodhatnak, oda csak felnőtt 

felügyeletével alapos kézmosást és kézfertőtlenítést követően léphetnek be. Az ebédlőben 

egyszerre annyi tanuló tartózkodhat, amennyi étkezni tud, a felesleges csoportosulást, tömörülést 

el kell kerülni. Az ebédlőbe való bejutásra az intézmény aulájában kell várakozni. Az ebédlőben 

egyszerre 52 tanuló étkezhet, egy asztalnál 4 fő. 

Az étkező tanulócsoportok ebédlőből való távozását követően az étkezőasztalok felületét 

fertőtleníteni szükséges. A fertőtlenítést az erre kijelölt személy végezheti el. 

 

3. Teendők beteg gyermek esetén 

Az intézményben csak egészséges személy tartózkodhat. A gyermek gyógyulását követően az 

intézményt csak az orvosi igazolás bemutatásával látogathatja. 

 



TANULÓKNAK: 

- Az intézménybe érkezéskor alaposan moss/fertőtleníts kezet! 

- Kézmosás/fertőtlenítés a szünetek végén is kötelező. 

- Jó idő esetén szünetekben (a megfelelő rend szerint) tartózkodj az udvaron! 

- Amennyiben ez nem lehetséges, (rossz idő) akkor az iskola aulájában, illetve a 

folyosókon, de a védőtávolság betartására figyelj! Felső tagozatosként a maszk 

használata kötelező a közösségi tereken. 

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

öltözőkben és az ebédlőben. 

- WC használata után alaposan moss/ fertőtleníts kezet!  

- Étkezések előtt és után a szappanos kézmosás/fertőtlenítés ne maradjon el! 

- Kéztörlésre papírtörlőt, vagy saját törölközőt használj! 

- Használat közben törekedj arra, hogy nem pazarold a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a 

kijelölt gyűjtőedénybe dobd bele! 

- Figyelj a  köhögési etikettre! 

1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,  

(beleköhögés, beletüsszentés) 

2.  a használt zsebkendőt a kukába kell dobni 

3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell 

végezni 

- Nagyon figyelj arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt 

idő van! Kerüld a csoportosulást!     

- Az étkezéshez szükséges eszközöket az arra kijelölt felnőttől kapod meg. 

- Tanóráid nagy része az osztálytermedben lesz. Ha mégis „vándorolnod” kell, akkor az 

osztálytermedet úgy hagyd el, hogy könyveid, taneszközeid az asztalról elpakolod. A 

szaktanterembe csak tanárod engedélyével, kézfertőtlenítést követően léphetsz be! 

- Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!  

- Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal zacskót 

vagy uzsonnás dobozt! 

- A hetes ügyeljen a tantermek folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes 

ablakfelületet kitáró) szellőztetésre!  

- Ha betegnek érzed magad, azonnal szólj az osztályfőnöködnek, vagy az órát tartó 

tanárodnak! 



- Betegség után csak orvosi igazolással jöhetsz vissza az iskolába. 

SZÜLŐKNEK: 

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

gyermek, tanuló látogathatja.  

- A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség 

szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén 

dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal 

elkülönítjük. 

- A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni 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 gyermek, 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, 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.  

Vagyis: 

 Ha a gyermek, 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.     ( Az igények felmérése szeptember elsején történik). 

- Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy 

történjen és maszk használata kötelező! 

- A szülők személyes megjelenésével járó elsős szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). Ha az intézmény úgy 

rendelkezik, akkor a szülői értekezletek, fogadó órák online térben kerülnek 

megtartásra. 

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

felülete vagy TEAMS. 

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.(Kivételt képeznek azok az órák, ahol számítógép használata történik) 

- A közösségi tereken az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején 

kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

- 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 fertőtlenítését az órát tartó nevelőnek az óra végén el kell végeznie. 

- 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.  

- Alsó tagozaton a tanulók az osztálytermekben öltöznek, a felső tagozaton a fiúk a 

tornacsarnok hálóval leválasztott részében, míg a lányok a tornacsarnok öltözőiben 

öltöznek. 

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

szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),  időjárás 

függvényében. 



- Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A vezetőség jelenleg a „nem tervezünk 

osztálykirándulást” álláspontot képviseli. 

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). Az iskola vezetősége 

2.-8-ig osztályon preferálja az online szeptemberi szülői értekezletet. 

- 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 asztalnál maximum 4 tanuló üljön.  

- Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!  

- Digitális munkarendre átállás estén a TEAMS-ben tartandó online órák tartását 

javasoljuk az órarendben meghatározott időben. Anyag kiküldése a Kréta rendszeren 

keresztül! 

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.  

- A teakonyhában minden szünet után rendszeres mosogatás végzése! 

- 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). 

- Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell. Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók. 

 

 

 

 


