
ELJÁRÁSREND 

Budapest XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskola 
járványügyi készenléttel kapcsolatos eljárásrendje 

az EMMI 2020/21-es tanévre szóló protokollja alapján 

 

A tavalyi rendhagyó tanév után napokon belül indul a 2020/21-es tanév, ami szintén a 

megszokottól eltérő lesz. Ahogy jeleztük különböző prevenciós intézkedéseket kell tennünk 

mindannyiunk egészsége érdekében az EMMI protokoll alapján, ami módosításig vagy 

visszavonásig marad érvényben a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok 

figyelembevételével. 

EMMI protokoll: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_ko

znevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf 

Célunk a tanév elindításának zökkenőmentes, a körülményekhez képest biztonságos, 

szakmailag hatékony megszervezése. 

 

Az EMMI protokoll mellett az intézményünkre vonatkozó speciális eljárásrendünk pontjai: 

 Iskolánkat kizárólag egészséges, tünet- és panaszmentes tanuló és munkavállaló 

látogathatja. Beteg, lázas gyermeket NE hozzanak iskolába, betegség gyanúja esetén is 

maradjon otthon gyermekük. 

 Az alábbi tünetekkel rendelkező gyermekek otthonában történő elkülönítése szükséges, 

ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok: 

💊 láz, 💊 köhögés, 💊 nehézlégzés, 💊 hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy 

hiánya 

💊 kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, 

izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés 

 Mit ír elő az eljárásrend az otthon történő elkülönítésre? 

„A beteg gyermek legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete 

után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf


a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani.” Azaz minimum 10 napig otthon kell 

maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek egyike is érvényesül. (Forrás: Nemzeti Népegészségügyi 

Központ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok, 2020. 

június 12.) 

 Minden hiányzásról, annak okáról az osztályfőnököt tájékoztatni kell. 

 Családon belüli koronavírus fertőzés esetén a hatósági rendelkezések alapján a gyermek is 

karanténra kötelezetté válik, bizonyított fertőzés esetén kérjük, mielőbb értesítsék az 

osztályfőnököt. Az iskola ilyen esetben nem rendelkezik önkéntes karantén elrendelésének 

hatáskörével, a karantént ebben az esetben a hatóság rendeli el. 

 Azok a tanulók, akik a tanév során piros besorolású országban tartózkodtak, a 

visszaérkezéstől kezdve 2 hétig nem látogathatják intézményünket a hatályos 

rendelkezések szerint. 

 Az intézménybe érkezéskor, illetve étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson 

kezet vagy fertőtlenítse a kezét (iskolánk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt 

biztosítunk). Pedagógusaink külön foglalkozást fognak tartani az egészségügyi etikettről és 

szabályokról a gyermekeknek az első napon. 

 A termek, öltözők, mellékhelyiségek rendszeres takarítását biztosítjuk, kiemelt figyelemmel 

az öltözőkre, informatikatermekre és a technikateremre. 

 Az intézménybe a szülők a 2020. augusztus 31-ével érkezett járványügyi intézkedés alapján 

az épületbe naponta 16.00 óráig nem léphetnek be a rendelkezés visszavonásáig, belépésre 

csak a tanulók, az iskola dolgozói, a hatóságok és a Tankerületi Központ munkatársai 

jogosultak. 

 A fenti járványügyi rendelkezések feloldásával is a szülők csak kizárólag időpont egyeztetése 

után, kézfertőtlenítéssel és rendeltetésszerűen használt maszkban léphetnek be 

 Reggelente a gyerekeket az iskola kapujáig kísérhetik. 

 A reggeli ügyeleti területen történő csoportosulás megelőzése érdekében, törekedjen 

mindenki 7.45 óra körül érkezni. A bejutás megkönnyítése érdekében megnyitjuk a Jász 

utcai kaput. 

 Délután szintén az iskola előtt várják a gyerekeket. A pedagógusok még iskolakezdés előtt 

tájékoztatni fogják Önöket, hogy az épület körülötti terület mely részére kísérik 16 órától a 

gyermekeket (1-4 évfolyam +napközi), ahol „át tudják őket venni” (iskola előtti terület, 

esetlegesen Jász utcai kapu). Így elkerülhető a zsúfoltság. 



 Az intézményen belül törekszünk arra, hogy minden osztály a saját termében maradjon, a 

vándorlást minimalizáljuk, a speciális, bontott órák (pl. angol, informatika) lehetnek 

osztálytermen kívül megtartva. 

 A folyosókon törekszünk a távolságtartásra a szünetekben. Az alsó tagozaton az osztályok 

eltérő csengetésrenddel, rugalmas tanóraszervezéssel működhetnek a szünetbeli, udvari 

torlódások elkerülésére. 

 A testnevelés óráknál törekszünk a szabadtéri megtartásra, az öltözőhasználatot az alsó 

tagozatosoknál igyekszünk minimalizálni. 

 Énekkar (iskolai kórus) nem tartható. (2020.08.31. rendelet szabályai érvényesek 

visszavonásig) 

 Az iskolai munkát támogató szakembereket (pl.: utazó gyógypedagógus, hittanoktató) 

szájmaszk használatára kötelezzük a foglalkozásaikon. 

 A büfénél plexiüveg lesz felszerelve, a tanulók maszkban, a kijelölt helyeken állhatnak 

sorban, gyorsan kiadható étel- és italválasztékkal segítjük a torlódás elkerülését. 

 Az ebédeltetés osztályonként, átgondolt menetrend szerint fog történni. Van lehetőség 

otthonról hozott, saját, tokba zárható evőeszközkészlet használatára. 

 Az egészségügyi problémákkal küzdő tanulóink számára orvosi igazolással választható az 

otthoni tanulás, de 250 óra hiányzás után osztályozóvizsgára kell bocsátanunk őket. Évente 

5 nap igazolható ettől a tanévtől szülői igazolással. 

 A hiányzó gyermekek számára a tananyagot, házi feladatot elsősorban a KRÉTA rendszeren 

fogják a pedagógusok eljuttatni. Kérjük, hogy a gyermekek személyesen ne vigyék-hozzák 

egymásnak a leckét. Digitális oktatás jelenleg nincs, a tananyagot, leckét a digitális oktatás 

előtti hagyományos formában kapják meg a hiányzók. 

 Az iskola rendezvényeit korlátozzuk, ügyelünk a maximális létszám betartására, a 

távolságtartásra. Külső programot csak úgy szervezünk, hogy a biztonságos távolságtartás 

megoldható legyen, amennyiben szükséges maszk használatát kezdeményezzük a 

gyermekek számára is ezeken a programokon. 

 A szülői értekezletekre gyermekenként egy fő jöjjön, amennyiben szükségessé válik online 

formában is rendezhető mind a fogadóóra, mind a szülői értekezlet. (2020.08.31. rendelet 

szabályai érvényesek visszavonásig) 

 Az ebédbefizetésnél kérjük szépen, hogy az online befizetési formát preferálják, 

veszélyforrás a személyes befizetés jelen helyzetben. Amennyiben nincs más út a 



készpénzes befizetést egy fő intézheti. (A 2020.08.31-i intézkedések alapján a szülők nem 

léphetnek be az iskolába, így csak online ebédbefizetés lehetséges, a rendelet 

visszavonásáig.) 

 

A járványügyi helyzet függvényében az eljárásrendünket módosíthatjuk, erről mindig 

tájékoztatást fogunk adni. 

Az osztályfőnökök az aktuális információkról folyamatos tájékoztatást nyújtanak a szülőknek. 

 

Diákjainkat szeretettel várjuk, segítőkészségükre, támogatásukra továbbra is számítunk! 

 

Záradék: A tantestület az eljárásrendet a 2020. augusztus 28-i nevelőtestületi értekezletén 

egyhangúan elfogadta. 

 

Budapest, 2020. augusztus 27. Cserhátiné Gémesi Gyöngyi 

 intézményvezető 


