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Intézményi járványügyi protokoll 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről kiadott intézkedési 

tervben megfogalmazott előírások alapján a helyi sajátosságokhoz igazodóan az alábbi 

intézményi protokoll szerint kerül megszervezésre a koronavírus elleni védekezés. 

1. A tanévkezdésre a feladatellátási helyeken alapos, minden részletre kiterjedő 

fertőtlenítő takarítás történik. A takarítás végrehajtását a gondnok és a feladatellátási 

hely vezetője koordinálja és ellenőrzi.  

2. A tanévben a fertőtlenítő takarítás folyamatosságáért a takarítók, a gondnok és a 

feladatellátási hely vezetője felel. A folyamatos fertőtlenítés biztosítása érdekében a 

takarítók munkarendje átszervezésre kerül. A napi fertőtlenítő takarítás menete és 

rendszeressége pontosan meghatározásra kerül, melyet a feladatellátási hely vezetője 

írásban közöl a takarítókkal.  

3. Az iskolaépületek első és hátsó bejáratánál – lehetőség szerint érintésmentes – 

fertőtlenítő állomás kerül elhelyezésre. Az épületbe belépő minden személy köteles 

kézfertőtlenítést végezni.   

4. Az ebédlő bejáratánál – lehetőség szerint érintésmentes – fertőtlenítő állomás kerül 

elhelyezésre. Az ebédlőbe belépő minden személy köteles kézfertőtlenítést végezni.  

5. A tornaterem bejáratánál – lehetőség szerint érintésmentes – fertőtlenítő állomás kerül 

elhelyezésre. A tornaterembe belépő minden személy köteles kézfertőtlenítést végezni.  

6. A szociális helyiségekben szappanos kézmosás biztosított. Kéztörlésre papírtörlő kerül 

kihelyezésre. Közös textiltörölközők nem használhatók. Saját textiltörölköző használata 

megengedett, melynek tárolása a gyermek tisztasági csomagjában lehetséges. 

7. Az étkezések előtt kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására. Ezt az ebédeltetést végző pedagógus fokozottan ellenőrzi.  

8. Szünetekben fokozott intenzitású természetes szellőztetés szükséges, amelyet az 

ügyeletes pedagógus ellenőriz.  

9. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó 

látogathatja.  

10. A fertőzésveszély csökkentése érdekében az épületbe lépő minden személy 

testhőmérséklete ellenőrzésre kerül érintésmentes testhőmérővel. Az említett 

testhőmérést első sorban a portás végzi, de az intézmény bármely dolgozója végezheti, 
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akit azzal a feladatellátási hely vezetője megbíz. Aki a testhőmérést megtagadja, az nem 

léphet az épületbe, a bejárat előtt kell várakoznia. 

11. Amennyiben a tanuló tüneteket mutat, a szülő haladéktalanul értesítésre kerül. Az 

értesítést követően a szülőnek a lehető legrövidebb időn belül el kell vinnie gyermekét 

az iskolából. A szülő megérkezéséig a tanuló a többi gyermektől elkülönítetten a 

gondnoki szobában/portai szobában kerül elhelyezésre. A szülőnek gondoskodnia kell 

az NNK aktuális eljárásrendje alapján orvosi vizsgálatról. A szülő köteles értesíteni az 

iskolát, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

12. A betegség miatt hazaküldött tanuló, illetve az a tanuló, aki betegség miatt nem jelent 

meg az iskolában vagy az intézmény számára ismeretlen okból hiányzott, legközelebb 

csak orvosi igazolással jöhet iskolába, mely szerint közösségbe mehet. Szülői igazolás 

ez esetekben nem fogadható el. 

13. Krónikus betegégben szenvedő tanulók esetében a szülő, orvosi papírral, igazolással 

alátámasztva kérheti, hogy gyermeke ne vegyen részt az iskolában a személyes 

oktatásban. Hiányzásuk igazolt hiányzás. Ezen tanulók részére lehetőség szerint 

biztosítani kell, hogy a tananyagot megkapják (nem online oktatásról van szó!). 

Amennyiben megoldható, a tanuló teljesítményét értékelni is lehet. Félév végén, 

szükség esetén osztályozó vizsgát kell tenniük.  

14. Az intézmény teljes területén, zárt térben, ahol lehetséges törekedni kell a 1,5 méteres 

védőtávolság megtartására.  

15. Az iskolaépületben a közösségi terekben (pl. aula, folyosók, mosdók stb.) mindenkinek 

maszkot kell viselnie.  

16. A csoportbontások alkalmával, amikor több osztályba járó tanulók tanulnak együtt 

ugyanabban a tanteremben, a tanulók számára ajánlott a maszk viselése. 

17. A maszkviseléskor az orr és a száj eltakarása szükséges. 

18. A maszk viselése a tanulók és a dolgozók számára bárhol megengedett, akár tanítási 

órákon és foglalkozásokon is -. A maszkviselés nem tiltható meg, ám a viselőnek a 

maszkviselés szabályait be kell tartani. A maszkviseléskor az orr és a száj eltakarása 

szükséges.  

19. Maszkot mindenkinek magának kell biztosítania, kivételt képeznek ez alól a takarítást 

végző dolgozók.  

20. Az intézmények egész területén – az osztálytermek, szaktantermek kivételével – kerülni 

kell a csoportosulást. Csoportosulásnak számít, ha a közösségi terekben egy csoportban 

6 főnél több tartózkodik védőtávolságon belül.  
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21. Az tornatermi öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében az öltözés 

szabályai az alábbiak: 

a. az 1-2. évfolyam tanulói a tanteremben öltöznek,  

b.  a 3-8. évfolyam fiútanulói a tanteremben öltöznek,  

c. a 3-8. évfolyam leánytanulói az öltözőben öltöznek, 

d. a 4-8. évfolyam a csarnokos tornaórák esetén az öltözőkben öltöznek lehetőleg 

osztályonként és nemenként elkülönítetten 

Az öltözéssel kapcsolatos szabályok betartását a testnevelésórát tartó pedagógus ellenőrzi és 

felügyeli.  

22. Az intézményi környezetben és külső helyszínen megvalósított testnevelésórák és 

iskolai sportfoglalkozások megtartásakor a testnevelőtanárok számára előírt ajánlásokat 

kell figyelembe venni.  

23. Az ebédlőben külön beosztás szerint történik az ebédeltetés a csoportosulás és 

sorbanállás elkerülése érdekében. Az ebédlői folyosón csak az az osztály/csoport 

várakozhat, akinek az ebédet osztják. Várakozás közben törekedni kell a 

távolságtartásra. Egy ebédlő asztalhoz azonos osztályban tanulók ülhetnek. Az asztal 

fertőtlenítése kötelező az étkezés után. 

24. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek csak indokolt esetben, külön 

engedéllyel léphetnek az épületbe.  

25. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek számára maszk viselése kötelező. 

Erre figyelemfelhívó tábla figyelmezteti a belépőt. A maszkviselés elmulasztására az 

intézmény bármely dolgozója figyelmeztetheti az épületbe lépőt. Aki a maszkviselést 

megtagadja, az nem léphet az épületbe. 

26. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az intézményben bejárat előtt 

várakozhatnak, amíg az általuk keresett személyt a portás és/vagy az ügyeletes tanuló 

értesíti.  

27. A külső helyszínen megtartott órák/foglalkozások esetében a helyszínt biztosító 

szervezettel egyeztetés történik a helyi járványügyi protokollról.  

28. A Körzeti Általános Iskola intézményspecifikus szabályai: 

a. Az iskolába való beléptetés:  

- az alsó tagozat részére a főbejáraton 

- a felső tagozat részére a hátsó bejáraton (tornatermi) történik. 

b. Az épületben az emelet közötti közlekedés: 
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- az alsó tagozat tanulói a nagylépcsőn, 

- a felső tagozat tanulói a kislépcsőn közlekednek.  

c. Az udvari szünetek végén a sorakozó hely:  

- felső tagozat tanulói a hátsó bejárat előtti területen sorakoznak, és a 

hátsó bejáraton mennek be az iskola épületébe, 

- alsó tagozat tanulói a konyha előtti téren sorakoznak, és a főbejáraton 

keresztül mennek be az iskola épületébe.  

d. A délutáni kiléptetés  

- 1-2. évfolyamnak a tornatermi bejáraton,  

- 3-8. évfolyamnak a főbejáraton történik. 

Jelen járványügyi protokoll a járványhelyzet függvényében változhat. 


