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PIPACSVIRÁG MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

                                                                                                          

 

Járványügyi protokoll 

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 

2020. szeptember 1-től 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Intézkedési tervet adott ki a tanévben alkalmazandó 

járványügyi eljárásrendről, amelyben járványügyi protokoll kidolgozására és betartására 

kötelezi a köznevelési intézményeket. 

 

Alábbi  intézkedések  a  járványügyi  készenlét  idejére  felülírják a Házirend, az SZMSZ, 

és a Pedagógiai Program egyes ide vonatkozó előírásait.  

 

Alapvető célunk az, hogy a 2020/2021-es tanévet normál oktatási keretek között 

folytathassuk, és a gyerekek rendszeresen járhassanak iskolába. 

Ez mindannyiunk közös érdeke, és a felelősségünk is közös abban, hogy ez a cél 

megvalósuljon.  

A fennálló körülményekhez alkalmazkodva, az iskolaközösség minden tagjától és a 

szülőktől is kérem a felelősségteljes együttműködésüket!  

 

Az alábbi szabályok betartása elengedhetetlen és rendkívül fontos:  

- Az intézmény minden helyiségében a fertőtlenítő takarítást 2020. augusztus 31-ig el kell 

végezni (felelős: takarító személyzet, gondnok, kapcsolattartó: iskolatitkárok). 

- A szorgalmi időszakban folyamatos fertőtlenítő takarítás szükséges a folyósokon, 

aulában, mellékhelyiségekben (felelős: takarító személyzet, gondnok). 

- A szülőket minden járványügyi készenléti intézkedésről tájékoztatni kell (felelős: 

vezetőség, osztályfőnökök). 

- A gyermek egészségi állapotáról szülői nyilatkozat kitöltése kötelező. Az aláírt 

nyilatkozat beadási határideje: 2020. szeptember 1. (felelős: osztályfőnökök). 

- Kiemelten fontos, hogy csak egészséges gyermek léphet be az intézménybe.  
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- Belépéskor a kézfertőtlenítés minden gyermeknek kötelező (felelős: ügyeletes tanárok).  

- Az elsős tanulókat a tanítónők és a pedagógiai asszisztensek veszik át a szülőktől az 

osztálytermek felőli udvaron (1.b és 1.c) illetve az ebédlő melletti bejáratnál (1.a) 

- A belépéskor, illetve a nap folyamán szúrópróbaszerűen érintésmentes lázmérővel 

testhőmérséklet mérésére kerül sor (felelős: ügyeletes tanárok, osztályfőnökök, 

vezetőség).  

- Az osztályokat a lehetőségekhez mérten elkülönítjük. 

- A tantermekben a 1,5 méteres távolság betartására törekszünk, amennyiben lehetséges. 

Ezért is fontos, hogy csak egészséges gyermek érkezzen az iskolába.  

- Az aulában, a folyosókon, a mosdókban és a titkárságon minden tanuló szájat, orrot 

eltakaró maszkot viseljen (felelős: ügyeletes pedagógusok). 

- A szünetekben és a délutáni napközi során a levegőzés szigorú rend szerint szakaszosan 

történik. Ugyanez vonatkozik az ebédeltetésre is (ügyeletes tanárok, osztályfőnökök). 

- Az alapvető higiéniás szabályokról a tanulók részletes tájékoztatást kapnak 

korosztályuknak megfelelően. A gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett 

köhögési etikettet (felelős: osztályfőnökök). 

- Az esetleges beteg gyerek elkülönítését biztosítani kell (felelős: vezetőség). 

- A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek maszkot és kesztyűt kell viselnie. 

- Betegség után a tanuló csak orvosi igazolással térhet vissza az intézménybe (felelős: 

osztályfőnök). 

- Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhe

tők, haladéktalanul el kell őt különíteni az orvosi szobába. 

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyel- 

mét fel kell  hívni  arra,  hogy  feltétlenül  keressék  meg  telefonon  a  gyermek  házi- 

orvosát/házi  gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

(felelős: vezetőség) 

- A tanulóktól személyre szóló tisztasági csomagot kérünk, amelynek tartalma: nedves 

törlőkendő, kézfertőtlenítő, törölköző és szájmaszk (felelős: osztályfőnökök).  

- A kézmosás fontosságára, valamint a helyes mosdóhasználatra folyamatosan fel kell 

hívni a figyelmet (felelős: minden pedagógus, pedagógiai asszisztensek, iskolai 

dolgozók).  

- A testnevelésórákat igyekszünk - az időjárástól függően - a szabad levegőn megtartani.  

- Szülők csak intézményvezetői engedéllyel léphetnek be (felelős: portás). 
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- A napközis gyerekekért érkező szülők az épületen kívül várakoznak. 

- A várakozás ideje alatt ügyeljenek a távolságtartásra és viseljenek szájmaszkot! 

- A szülők a kérdéseiket, kéréseiket telefonon, vagy email-ben jelzik a zavartalan 

működés érdekében. 

 

- Az Oktatási Hivatal honlapján a Tanévnyitó 2020 aloldalt folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni (felelős: pedagógusok, vezetőség). 

- Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein 

kell követni (felelős: tantestület).  

- Fel kell hívni az iskola közösségéhez tartozók figyelmét arra, hogy hiteles forrásokból 

tájékozódjanak (felelős: vezetőség, osztályfőnökök).  

 

- Az EMMI Intézkedési terve a mérvadó minden egyéb idevonatkozó kérdésben. 

 

 

- Ezen Járványügyi protokoll mellékletét képezik az ügyeleti és ebédeltetési rend. 

 

 

 

 

 

Telki, 2020. augusztus 28.                                                            Farkas Judit 

                                                                                                  intézményvezető 
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