
Intézményi intézkedési terv 

az EMMI által kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben 

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendje szerint 

 

1. Az intézmény látogatása 

1.1. Az EMMI által kiadott intézkedési tervvel összhangban intézményünket kizárólag 

egészséges, tüneteket (láz, köhögés, torokfájás, orrfolyás) nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárás rendje 

alapján a szülő köteles gondoskodni orvosi vizsgálatról. Valamint köteles értesíteni az iskolát, 

ha a gyermeknél koronavírus- gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. 

1.2. Az intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi 

csoportosulások megelőzésére a járványügyi készenlét ideje alatt, mind az intézmény 

területén, mind az intézmény épülete előtt. 

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

1.4. A tanórákat, egyéb foglalkozásokat igyekszik az intézmény a tanulók minél kisebb 

közösségben való tartózkodása, a kontaktusok számának minimalizálása érdekében saját 

osztálya, csoportja közösségében megvalósítani. A szakköröket is lehetőség szerint 

osztályhoz, csoporthoz igazítani. 

1.5. A testnevelés órákat az időjárás függvényében igyekszünk szabadtéren megtartani. A 

szülő kötelessége ennek megfelelő váltó öltözet biztosítása. 

1.6. A szülőket igyekszünk a személyes találkozásokat elkerülve e-mailben, az iskola 

honlapján vagy a KRÉTA rendszeren keresztül tájékoztatni az aktuális eseményekről, 

programokról és tudnivalókról. Kérjük, fokozottan és rendszeresen keressék fel az adott 

felületeket! 

1.7. Arra az esetre, amikor egy tanuló igazoltan krónikus betegségben szenved, illetve 

egészségügyi állapota miatt a kezelő szakorvosa, háziorvosa kifejezetten kockázatosnak ítéli a 

gyermek iskolalátogatását (ideértve, a fejlesztő nevelés-oktatás területén otthoni ellátásban 

részesülő tanuló esetén a pedagógus közvetlen fejlesztő munkáját a tanuló otthonában) 

igazolást kell az intézmény rendelkezésére bocsátani, ami alapján az iskola saját hatáskörben 

biztosíthatja a tanuló részére a tananyaghoz való hozzáférés és beszámolás lehetőségének 

folyamatosságát. 

2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

2.1. Az intézmény bejáratánál biztosítjuk a kézfertőtlenítést valamennyi belépő számára. 

Kérjük, minden alkalommal használják! 



2.2. Az intézmény területére a szülők CSAK vezetői engedéllyel, indokolt esetben, orrot, 

szájat eltakaró maszkot viselve léphetnek be! A portán kollégáink veszik és adják át 

gyermekeiket és kísérik csoportjába lázmérést követően. 37,8 fokos hő esetén nincs módunk a 

tanulókat fogadni. 37 fokos hő esetén óránként ellenőrzik kollégáink az aktuális testhőjüket. 

Láz esetén CSAK orvosi igazolással vesszük vissza a tanulókat. A hatékony 

információáramlás érdekében, kérjük, biztosítsanak gyermekük számára egy üzenő füzetet, 

melybe a kollégák tudnak tájékoztatást nyújtani és kapni gyermekükkel kapcsolatban. 

2.3. Fokozottan kérjük a szülőket, hogy betegség esetén vigyék gyermeküket orvoshoz és 

igazolással érkezzenek vissza.  

2.4. Az ebédeltetést a vezetői beosztás szerint kell teljesíteni, a csoportok keveredésének 

elkerülése, a túlzsúfoltság megelőzése érdekében. 

3. A tanulói hiányzások kezelése 

3.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (pl. szív- érrendszeri megbetegedések, 

cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- 

és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik és ezt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére 

előírt karantén időszakára. 

3.2. 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. 

 

4. Teendők beteg személy esetén 

4.1. Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők, azonnal elkülönítjük, 

értesítjük a szülőt gondviselőt, hogy haladéktalanul vigye haza gyermekét az intézményből és 

tájékoztatnia kell a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján kell ellátni.  

4.2. A házi gyermekorvos, illetve a kezelő orvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben beigazolódik a fertőzés a szülőnek, gondviselőnek 

kötelessége tájékoztatni az intézmény vezetőjét a tanuló állapotáról. 

4.3. A gyermek az iskolába- hasonlóan más betegségekhez- kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia. 

4.4. 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. 



5. Kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok 

5.1. A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző tanuló költözhet be. A beköltözésnél a tünetek esetleges 

meglétéről a szülőket kikérdezzük, a tanulónál testhőt mérünk. 

5.2. A kollégiumban fokozottan figyelnek a kollégák a tanulók egészségi állapotára. Naponta 

8-830 között minden tanulónál testhőt mérnek, szükség esetén ezt naponta többször 

megismétlik. Tünetek esetén (láz, köhögés, torokfájás, orrfolyás) a tanulót azonnal 

elkülönítjük, haladéktalanul értesítjük a szülőt.  

6. Otthoni fejlesztésre vonatkozó szabályok 

6.1. Megelőzés 

1. Az orrot és szájat takaró maszk viselése a pedagógus számára ajánlott, a szülővel való 

egyeztetés alapján ez kötelezővé is tehető.  

2. A pedagógusnak kötelező a fejlesztés színhelyére érkezés után az előírásoknak 

megfelelő alapos kézmosás. 

3. A pedagógus kötelező váltóruhát viselni a fejlesztés során. 

 

6.2. Tünetek észlelése vagy betegség esetén 

4. Ha a tanulón és/vagy a vele egy háztartásban élő személyen betegség jelei 

mutatkoznak (hőemelkedés, köhögés, tüsszögés, orrfolyás stb.) a szülőnek kötelessége 

ezt jeleznie a pedagógus felé. 

5. Ha a pedagóguson és/vagy a vele egy háztartásban élő személyen betegség jelei 

mutatkoznak (hőemelkedés, köhögés, tüsszögés, orrfolyás stb.), kötelessége ezt 

jeleznie a szülő és az intézmény felé. 

6. Az EMMI által 2020. év augusztusában kiadott Intézkedési Terv a 2020/2021. 

tanévben a Köznevelési Intézményekben a járványügyi Készenlét Idején 

Alkalmazandó Eljárásrendnek megfelelően az a tanuló, aki a vírusfertőzés 

szempontjából a veszélyeztetett csoportba tartozik, az intézmény felé benyújtott szülői 

kérésre digitális oktatásban vehet részt a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási 

formában. 

 

 Budapest, 2020. október 1.  

 

 Lengyel Zoltán 

intézményvezető 


