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1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE  
  
 
1.1 Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az 

intézmény vezetője ellenőrizi a takarítások végrehajtását.  
1.2 Tanórák között a portás fertőtleníti a korlátokat, a kilincseket, mosdók és villanykapcsolókat. 
1.3 A fertőtlenítésről naplót vezetünk. 
1.4 A tanórákon a közös használatú hangszereket, tanulói asztalokat a tanórák után fertőtleníteni 
szükséges, ehhez a pedagógusok kapnak fertőtlenítő szert. 
 

 
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, AZ INTÉZMÉNNYEL JOGVISZONYBAN NEM 
ÁLLÓK BELÉPÉSE  
 
2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 
tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 
egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket 
észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján 
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  
2.2 A csoportosulásokat igyekezni kell megelőzni, elkerülni. 
2.3 A tanulók szellős ültetéséről gondoskodni szükséges a csoportos órákon. 
2.4 A csoportos órák esetén 40 perces tanórákat tartunk. A hosszabb szünet a csoportosulás 
elkerülésére szolgál. 
2.5 A tantermekben, folyosókon a másfél méteres védőtávot igyekezni kell betartani. 
2.6 Az intézménnyel tanulói jogviszonyban nem álló személy (szülő, nagyszülő, gyermek‐ kísérő) 
csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.  
 
2.7 Könyvtári kották kölcsönzése: 
- A tanulók és pedagógusok ugyanúgy használhatják a könyvtárt, mint a termeket azzal a 
kitétellel, hogy egy személy tartózkodhat a könyvtárban a könyvtáros pedagóguson kívül. 
- Mivel a könyvtár az intézmény belső terében van, ezért a szülők úgy kölcsönözhetnek kottát, 
hogy az lfzpecskonyvtar@gmail.com e- mail címre írjanak egy levelet a könyvtári kotta 
igényekről. A könyvtáros összekészíti a kottákat, névre szólóan elhelyezi a portán, azután a szülő 
felveheti a csomagot. Kérem, hogy várják meg a könyvtáros pedagógus e-mailes visszajelzését, 
azután lehet jönni a kottáért. 
 
 
 
 
 
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  
 
3.1 Az intézmények 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).  



A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. 
rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a 
foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés 
értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az 
érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott 
mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés 
alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell 
különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.  
 

3.2 Az intézménybe lépéskor, a folyosókon kötelező a maszk használata (orr és száj eltakarása), a 
tanórákon nem kötelező, de természetesen viselhető. 

3.3 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők 
biztosítása szükséges, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő. 

3.4 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.  

3.5 A személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes szóbeli, az 
adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A folyosókon és a mosdókban képek 
figyelmeztetnek a fertőtlenítés fontosságára. 
 
3.6 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 
fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 
(termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.  
 
 
3.7 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 a tanórák alatt lehetőség szerint nyitva kell 
tartani.  
 
3.8 Közös éneklés helyett javasolt az egyéni éneklés alkalmazása megfelelő távolságban. 
 
 
4. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
 
4.1 A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján 
lehetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar állampolgárokkal egy megítélés alá eső 
külföldi állampolgár.  
 
 
5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  
 
5.1 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 kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő 
továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

5.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az intézményvezetővel és a 
pedagógussal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

5.3 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 tanulónál, fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, 
gondoskodni kell a szülő/gondviselő értesítéséről, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy 
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az 
orvos utasításainak alapján járjanak el.  

Tüneteket mutató pedagógusnál, vagy egyéb intézményi dolgozónál értesíteni kell a háziorvost, el 
kell különíteni a fertőzés- gyanús személyt. 

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, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 
6.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet 
miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a 
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.                                                                                        
6.6 Elkülönítő helység az intézményeinkben a tanári szoba lett kijelölve. 

 
 
7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN  
 
7.1 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 Államtitkárságát 
tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, 
amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy 
egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.  

7.2 Az adatok 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. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől 
haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az 
intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A 
további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják 
végre.  



Intézményvezető nem rendelhet el tantermen kívüli digitális oktatást, karantént. Amennyiben 
megbetegedés fordulna elő az intézményvezető haladéktalanul jelzést tesz a fenntartó és az NNK 
felé. Rendkívüli szünetet az Oktatási Hivatal rendelhet el. 

7.3 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése 
és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő 
kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen 
kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.  

7.4 Amennyiben egy nevelési-oktatási 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 tankerületi központ gondoskodik.  
 
 
 
 
                       Zsoldos Attila 
Pécs, 2020. 09. 01        intézményvezető 


