
Járványügyi készültséghez kapcsolódó eljárásrend 

Hatályos a Magyarországon érvényben lévő járványügyi készültség idején 

 

 
Iskolába érkezés 
 

- A gyerekeket a szülő - a járványügyi helyzetre való tekintettel- az iskola bejáratáig kísérheti, a 
szülő maszkban érkezzen. 

 
- A gyerekek hőmérsékletét minden nap iskolába érkezéskor megméri az ügyeletes pedagógus. 

37,8 C vagy annál magasabb hőmérséklet esetén nem tudjuk fogadni a gyermeket az iskolában. 
 

- Belépéskor kérjük, hogy minden gyermek fertőtlenítse a kezét az ott kihelyezett 
fertőtlenítőszerrel. 

 
- Kérjük, hogy maszk legyen minden gyereknél, ennek használatát nem tesszük kötelezővé, de 

legyen elérhető szükséges használat esetére. 
 

Takarítás, fertőtlenítés 
 

- A fertőtlenítésre, kézmosásra fokozott figyelmet fordítunk: gyakrabban mosnak kezet a 
gyerekek, a termekben automata kézfertőtlenítők kerültek felszerelésre, rendszeresen 
beszélgetnek velük a pedagógusok a kézmosás és higiéniai szabályok fontosságáról, oktató 
videók megtekintésével kiegészítve azt. 

 
- Az ebédlőben az ott érvényes szabályozásokat követjük a megelőzésre vonatozóan. 

 

- A napi alapos takarításon felül ebédidőben fertőtlenítés történik a leginkább érintésnek kitett 

felületeken. 

- Fokozott figyelmet fordítunk a szellőztetésre, időjárásnak megfelelően nyitott ablakok mellett 
vagy a szabadban folyik az oktatás. 

 
Egészségügyi nyilatkozat 
 

- A mellékletben található nyilatkozatot kérjük kitölteni arra vonatkozóan, hogy iskolakezdéskor 

egészséges a gyermek és nem találkozott koronavírussal fertőzött személlyel, illetve bármilyen 

változásról értesítik a szülők az iskolát. 

 
Tanulói hiányzás 
 

- Amennyiben szeptember 1-je után a gyermek vagy a gyermekkel egy házastársban élő személy 

külföldön jár, hazaérkezését követően két hét karantén válik kötelezővé a gyermek részére, ha 

a külföldön járt személy nem tud bemutatni két negatív koronavírus tesztet. 

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 
légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 
vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt 
hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére 
előírt karantén időszakára.  

- A tanulók az oktatásba történő bekapcsolódására a fentiek esetén a lehetőségekhez mérten 
igyekszünk megoldást találni. 



 
 
 
Iskolán kívüli intézkedések 
 

- Amennyiben az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy 
tesztje koronavírus-pozitív, az NNK kontaktkutatási adatai alapján az EMMI és az NNK közösen 
megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet,  

-  Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.  

Digitális oktatás 
 

- Digitális oktatás bevezetése esetén az aktuális szabályozásoknak megfelelően tart felügyeletet 
az iskola. 

- A digitális oktatás esetleges központi elrendelését megelőzően közös érdekünknek érezzük, 
hogy csak indokolt, egészségügyi okból kifolyólag maradjanak otthon a gyerekek. A 
párhuzamos (hagyományos és digitális) oktatás hosszútávon ellehetetleníti a 
hatékony/minőségi oktatást.  

 

Veresegyház, 2020. szeptember 1.                                     Burger Rita 

       Intézményvezető  


