
A járványügyi készenlét idején alkalmazandó ELJÁRÁSREND a 2021/22-es tanévre vonatkozóan az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által készített intézkedési terv alapján 

Jelen dokumentum az iskolai Házirend kiegészítésének minősül, és kiadásától újabb módosításig vagy 

az intézményvezető általi visszavonásig érvényes. A módosításra a járványügyi helyzet alakulásától 

függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. 

Mulasztásokkal összefüggő igazolások kezelése 

• A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról, 

testhőmérséklet mérést végzünk. 

• A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük, és értesítjük a 

törvényes képviselőt. Kérjük, hogy az értesítés után azonnal vigyék haza gyermeküket. A 

gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, amelyet a visszatérés első 

napján a tanulónak be kell mutatnia. 

• A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú 

vagy igazolt fertőzés van. 

• A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. §. (2) bekezdés c) pontja értelmében az 

intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. 

Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is.  (Az intézményvezető 

döntést csak határozott időtartamra hoz.) 

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt 

karantén időszakára. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. Ezen időszakban a tanuló az otthona 

elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz 

részt az oktatásban. 

Iskolai benntartózkodásra vonatkozó szabályok 

A szülők az intézmény területére nem léphetnek be! Kérjük, hogy ügyintézés esetén az iskola 

területén az intézményvezetői kérésnek megfelelően maszkban, kézfertőtlenítést követően 

tartózkodjanak! A további tájékoztatás érdekében kérjük követni a digitális munkarend során 

alkalmazott, használt felületeket. Kérjük, hogy a befizetéseket - lehetőség szerint - átutalásos 

formában bonyolítsák. 

Mindennapi nevelés-oktatás 

A mindennapi nevelés-oktatás során, az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vesz részt. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése igazgatói 

intézkedéshez kötött. Az általános higiéné betartása és betartatása fokozott fegyelmet igényel 

(mosdók használata, szappanos kézmosás, fertőtlenítés, köhögési etikett). Folyamatos, vagy gyakori 

szellőztetéssel gondoskodunk a friss levegő biztosításáról – időjárás és környező forgalom 

függvényében. 

Takarítás, fertőtlenítés 

A fertőtlenítő takarítás folyamatos, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) 

ajánlását. A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító́- és fertőtlenítő szereket a fenntartó rendelkezésre bocsájtja. 

A takarítás megvalósulását az intézményvezető ellenőrzi. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell 

megszervezni, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse.  


