
AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA INTÉZKEDÉSI TERVE A JÁRVÁNYÜGYI 
KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL /MÓDOSÍTÁS/ Hatályos: 2021. 11. 02-től 

 
Az EMMI köznevelésért felelős államtitkár VIII/5305-1/2020/KOHAT ügyirata, valamint az azt követő 
módosítások alapján szeptember elsejétől a hagyományos nevelés-oktatás lépett érvénybe. Az 
intézménynek fel kellett készülnie a védekezésre és a megelőzésre, továbbá ki kellett dolgoznia 
eljárásrendjét, amely a következő fejezetekben olvasható.  
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a 
járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével került sor.  
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó 
feladata a megvalósítás ellenőrzése. 
 
1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE, A FOLYAMATOS MŰKÖDÉSRE  

 
1.1 Minden telephelyen rendszeresen alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

végezni. Az épületek felelősei ellenőrzik a takarítások végrehajtását.  
 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, amelynek végrehajtásáért az intézmény gondnoka a 
felelős.  
 
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  
 
2.1 Az intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az 
oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes 
dolgozó vehet részt.  
A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 
van. 
Az intézmény hivatalosan tájékoztatja a szülőket, ha a nap folyamán észleli a fent megnevezett 
tüneteket, majd a NNK aktuális eljárásrendje alapján értesíti a szülőt, akit arra kérünk, hogy minél 
hamarabb vigye el gyermekét intézményből és gondoskodjon orvosi vizsgálatról.  
Az intézmény a fertőzött gyermekekről nyilvántartást vezet. 
 
2.2. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges. A külföldre 
tervezett kirándulásokat nem engedélyezünk! Az utazás biztonságos feltételeire különös gondot kell 
fordítani! 
 
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  
 
3.1 Tanítási időben az iskola területére és épületeibe továbbra is csak az itt tanulók és az itt dolgozók 
léphetnek be.  
A szülők a gyermeküket az iskola kapujáig kísérhetik, és ott várhatják  
 
3.2 Személyes ügyintézés: előre egyeztetett időpont szerint: 53/350-894. 
 
3.3 Minden épületünk bejáratánál kötelező a kézfertőtlenítés, a közösségi helységekben a szájmaszk 
használata. 
Az iskolai és az egyházi rendezvényeken szájmaszk viselése kötelező. 
 



3.4 Az épületek bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel 
kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan 
mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos 
kézmosás).  
 
3.5 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő 
hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.  
Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata kifejezetten kerülendő.  
 
3.6 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 
kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.  
 
3.7 A pedagógusoktól a személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak 
részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az 
úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a 
használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 
 
3.8 A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett 
felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 
kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC 
lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 
kerüljenek.  
 
3.9 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 
biztosítása és azok viselése szükséges.  
 
3.10 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 
fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely 
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek 
ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.  
 
3.11 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, 
nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása.  
 
3.12 Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét 
rendszeresen fertőtleníteni kell.  
 
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
 
4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A 
felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.  
 
4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására 
vagy kézfertőtlenítésére.  
 
4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése 
elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.  
 



4.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, 
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával 
kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, 
azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.  
 
4.5 Kötelező a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy 
az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek melegítő lapon tartása. Kiemelten 
fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható 
alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.  
 
4.6 Fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú 
fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett 
tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek 
általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak 
tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi 
úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.  
 
4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell 
biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. 
 
5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  
 
5.1. Az iskolai hiányzások kapcsán a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdés c) pontja 
értelmében az intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradás igazoltnak 
tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor – ahogy az 
alapvető jogok biztosa is megállapított (AJB-2289/2021) – a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre 
tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem 
tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre 
jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében 
aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia. 
 
5.2 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.  
 
6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  
 
6.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az intézményi védőnőt, az iskola-
egészségügyi orvost, üzemorvost, háziorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 
teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét 
fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek házi gyermekorvosát. Azt 
követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.  
 
6.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  
 
6.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 
rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a 
kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a 
gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel 
kapcsolatos teendőket.  



 
6.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 
vissza. 
 
7. INTÉZKEDÉSEK INTÉZMÉNYI FERTŐZÉS ESETÉBEN  
 
7.1 Szükség esetén az intézmény felkészül a hagyományos munkarend átalakítására.  
 
7.2 Az intézmény betartja az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi 
Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett 
járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős 
Államtitkárság előírásait.  
 
7.3 Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális 
munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása 
érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a 
gyermekfelügyelet, arról a fenntartó gondoskodik.  
 
7.4 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell 
a gyermekétkeztetést.  
 
8. KOMMUNIKÁCIÓ  
 
8.1 Az intézményi döntések, intézkedések csak hivatalos források alapján és a fenntartó 
jóváhagyásával hozhatók meg. (www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületei)  
 
8.2. Az intézményi tájékoztatás az iskolai, óvodai hivatalos csatornákon történhet.  
 
8.3 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és 
honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 
 
 
 
 
Nagykőrös, 2021. 11. 02.  
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