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KIEMELT VÁLTOZÁSOK A 2022.01.17-I PROTOKOLL ALAPJÁN: (további információk a fenti linkben)
10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
10.1 Amennyiben egy köznevelési intézményben (az óvoda kivételével) egy tanuló esetében
COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba
kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a
légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5.
napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható, és a tanuló visszatérhet
az intézménybe.
10.2 Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul
folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba/csoportba tartozó tanulók közül azok, akik
oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott tanulók 5 napig karanténba
kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges
információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről részükre.
Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az adott intézmény a
helyben kialakult módon, a rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja.
Célunk továbbra is a tanév 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

 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.
 A termek, öltözők, mellékhelyiségek rendszeres takarítását biztosítjuk, kiemelt figyelemmel
az öltözőkre, informatikatermekre és a technikateremre.
 A szülők csak szigorúan indokolt esetben intézhetik személyes jelenléttel, érvényes
védettségi igazolvány bemutatásával a hivatalos ügyeket. Kizárólag időpont egyeztetése
után lehetséges a belépés, maszk használata, védettségi igazolvány bemutatása kötelező.
 Reggelente a gyerekeket a szülők továbbra is az iskola kapujáig kísérhetik.
 A tanulók legkésőbb 7.55-ig érkezzenek az intézménybe.
 Az épületbe reggelente ismét a Futár utcai főbejáraton a szokásos nyitvatartási időben, 7
órától lehet bejutni, a Jász utcai kaput 2022. január 31-től zárva tartjuk.
 A belépés során különös tekintettel kell lenni a távolságtartásra.
 Az intézménybe érkezéskor, illetve étkezések előtt és után minden belépő alaposan
mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (iskolánk bejáratánál vírusölő hatású
kézfertőtlenítőt biztosítunk).
 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). 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. Több osztályból álló nyelvi csoport esetén, ha a
távolságtartás nem megoldható, a maszk használata kötelező.
 A folyosókon törekszünk a távolságtartásra a szünetekben.
 A maszk használata a folyosókon, közösségi terekben kötelező, tanteremben erősen
ajánlott a használata.
 Az öltözőkbe, az informatikatermekbe, a technikaterembe valamint az étterembe való
belépéskor kötelező a kézmosás vagy kézfertőtlenítés

 A napközbeni étkezések előtt és után is javasolt a kézmosás vagy kézfertőtlenítés.
 A közösségi területeken nem javasolt az étkezés. Az étkezés az étteremben, a büfé
területén, valamint az osztálytermekben történjen.
 A büfénél a tanulók és a dolgozók maszkban, a távolságtartást betartva állhatnak sorba.
Kizárólag az a tanuló álljon be a sorba, aki vásárolni szeretne.
 Tilos egymás poharát, kulacsát használni!
 Tilos egymás ételét megenni!
 Javasolt a saját eszközök használata: írószereket, tanszereket, taneszközöket ne adjunk
kölcsön.
 Kerülni kell a szociális távolságtartáson belüli testi érintkezést (pl.: ölelkezést, kézfogást)
 Az osztályoknak javasolt az állandó ülésrend.
 Az otthonról hozott ételt mindenki a saját osztálytermében fogyassza el.
 Mindenki köteles gondoskodni saját-, és mások egészségvédelméről is.
 Amennyiben egy tanuló a fenti szabályokat a pedagógusok kérésére sem tartja be,
gondviselője értesítésre kerül.
 Az a tanuló, aki a járványügyi készenlét idején betartandó szabályokat megsérti, a házirend
8. pontjában megfogalmazott fegyelmező intézkedések szerinti eljárás szerint
elmarasztalásban részesül
 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.
 Az ebédeltetés osztályonként, átgondolt menetrend szerint fog történni. Van lehetőség
otthonról hozott, saját, tokba zárható evőeszközkészlet használatára.
 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 ezeken a
programokon.
 A szülői értekezletek, fogadóórák visszavonásig online formában tarthatóak meg a jelenlegi
járványügyi helyzet miatt.
 Az ebédbefizetésnél kérjük szépen, hogy az online befizetési formát preferálják.
 A szülő kérheti a tanuló távolmaradását az iskolai oktatásból a járványhelyzet miatt
kialakult családi helyzete és az egészség védelme érdekében alapos indoklással. Két hetet
az osztályfőnök igazolhat. Ezt előre kell jelezni az osztályfőnöknek, így a hiányzás igazoltnak
tekintendő.

 Hosszabb időre vonatkozó kérést az intézményvezetőnek kell jelezni.
 A hiányzásokat be kell írnunk. A törvény szerint 250 óra hiányzás után (ez a teljes
tanévre vonatkozó hiányzást jelenti) nevelőtestületi döntés alapján zárjuk le a
gyermeket.
 A döntés lehet osztályozó vizsga is, amennyiben a tantárgyi témakörök értékelése
nem valósult meg. Lehet osztályozó vizsga nélküli lezárás, ha a gyermek nyomon
követi a tanulási folyamatot, értékelhető a teljesítménye. Ehhez igyekeznek a
pedagógusok minden támogatást megadni.
 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 hiányzó
A járványügyi helyzet függvényében az eljárásrendünket módosíthatjuk, erről mindig
tájékoztatást fogunk adni. A változások a módosítás időpontjától lépnek érvénybe.
Az osztályfőnökök az aktuális információkról folyamatos tájékoztatást nyújtanak a szülőknek.
Diákjainkat szeretettel várjuk, segítőkészségükre, támogatásukra továbbra is számítunk!
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