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Eljárásrend a járványügyi készenlét idejére 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiküldött ajánlás és a 431/2020. (XI.18.) 

Kormányrendelet alapján az alábbi módon valósul meg intézményünkben a járványügyi 

protokoll. Kiterjed a tanulókra, a pedagógusokra, az iskola dolgozóira, a szülőkre és a külső 

partnerekre. 

Az eljárásrend felelős és szabálykövető magatartást igényel gyermekektől, felnőttektől 

egyaránt. 

• Belépéskor kérjük a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát. 

• Kérjük, hogy a gyermekek a reggeli és délutáni ügyeleten csak a legszükségesebb időt 

töltsék. Lehetőleg 7.30 után érkezzenek az iskolába. 

• A mellékhelyiségekben biztosítjuk a fertőtlenítőszeres, vírusölő kézmosó használatát. 

A gyermekek rendszeres és alapos kézmosását a pedagógusok ellenőrzik. Az alapvető 

higiénés szabályokat betartjuk és betartatjuk. 

• Emellett kérjük a szülőket, hogy tanítsák meg gyermeküknek az alapvető higiénés 

szabályokat: köhögési etikett, a papírzsebkendő kulturált használata, az alapos 

kézmosás, a maszk szabályos viselése, körültekintő mosdó- és vécéhasználat, kulturált 

étkezés, saját kéztörlő esetén annak rendszeres cseréje, fertőtlenítése. 

• Gondoskodunk a rendszeres és alapos szellőztetésről. 

• Naponta többszöri fertőtlenítő takarítás történik, kiemelt figyelmet fordítva a kézzel 

gyakran érintett felületekre.  

• A közösségi terekben kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése az intézmény 

alkalmazottai és tanulói számára. A tanítási órákon a maszk egyéni döntés alapján 

viselhető. 

• Kérjük, hogy minden gyermeknél legyen 2 db maszk, kézfertőtlenítő, papírzsebkendő. 

• Az iskolát kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló látogathatja. Amennyiben a szülő 

gyermekénél tüneteket észlel, gondoskodik orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az 

iskolát értesíteni (titkarsag@andorilonaiskola.hu vagy a gyermek osztályfőnöke; külsős 

gyermek esetén a művésztanár vagy a művészeti igazgatóhelyettes), ha a gyermeknél 

koronavírus gyanúja vagy igazolt fertőzés van. Az email tárgymezője minden esetben: 

Koronavírus, tanuló neve, osztálya/tanszak. 

• A COVID-19 fertőzést az orvos jogosult megállapítani. 

• Az a tanuló vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos/kezelő orvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az 

intézménybe. Hatósági karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

• 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. 
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• Az iskolában észlelt tünetek esetén értesítjük a szülőt, aki haladéktalanul elviszi 

gyermekét. A beteg gyermekért érkező csak maszkban és kézfertőtlenítés után léphet 

be az épületbe. 

• Betegség, illetve tüneteket mutató és ezért haza küldött gyermek esetén 3 napos 

tünetmentesség után kizárólag orvosi igazolással látogatható újra iskolánk.  

• Külföldi utazás esetén a családoknak a mindenkori járványügyi megelőzési intézkedések 

protokollját kell követniük, és erről az iskolát értesítik. 

• A távolmaradás időszakában a tanuló az otthona elhagyása nélkül egyénileg készül föl a 

tananyagból a pedagógustól kapott információk alapján. 

• Az intézményt szülők nem látogathatják. Csak a külső bejárati ajtóig kísérhetik a 

gyermekeket. Ügyeiket online vagy telefonon intézhetik. Tanulókkal kapcsolatos 

kérdéseikkel forduljanak az osztályfőnökhöz, a szak-/művésztanárhoz emailben vagy a 

KRÉTA rendszeren keresztül. 

• Indokolt esetben és előre egyeztetve a szülők és a külső partnerek csak szájmaszkban 

léphetnek be az épületbe. Kérjük, hogy a lehető legrövidebb időt töltsék az iskolában. 

• A zeneovi foglalkozásra a gyermeket egy szülő kísérheti. Az épületben tartózkodás 

idejére szájmaszk viselése kötelező. 

• Az órák, foglalkozások után a gyermekeknek haladéktalanul el kell hagyniuk az épületet.  

• Nem vesszük át és nem továbbítjuk az otthon hagyott ételt, tornazsákot és egyéb 

tárgyakat. 

• Szülői értekezletet, fogadóórát online tartunk. 

• A tanévre tervezett iskolai programok és rendezvények szervezésekor 

figyelembe vesszük a járványügyi előírásokat. Amelyeket nem tudunk azoknak 

megfelelően megtartani, elhalasztjuk. 

 

A járványügyi megelőzési szabályok változásának függvényében alakulhat az iskola eljárásrendje 

is.  

Az intézményben a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséről az arra jogosult szerv, 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma dönt. Rendkívüli szünetet az Oktatási Hivatal rendelhet 

el. A döntéssel érintett szülőket haladéktalanul és közvetlenül, elektronikusan értesítjük. Az 

iskola honlapján hírt adunk az aktuális helyzetről: https://andor-

ilona.baptistaoktatas.hu/hirek/kozerdeku/digitalis-mokus  

 

A digitális oktatás idején az egészséges/tünetmentes gyermekeknek kötelező részt venniük az 

online órákon (Google Classroom) és elkészíteniük a pedagógus által kijelölt feladatokat. Az 

órákról való távolmaradást és a feladatok hiányát regisztráljuk. 
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Az átállást okozó állapot megszűnése után az érintett gyermekcsoport visszaáll a normál 

munkarend szerinti oktatásra.  

A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és 

hajtják végre.  

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a jelenleg érvényben lévő, az új koronavírussal 

kapcsolatban kiadott eljárásrendben foglaltak szerint jár el a kontaktkutatás során. Ennek 

megfelelően az intézményben:  

- egy osztályban koronavírussal fertőzött tanuló legvalószínűbb intézményi szoros 

kontaktjai: a közvetlen padtársa és környezetében tartózkodók (előtte, mellette és 

mögötte ülők); 

- az alkalomszerű kapcsolatba került személyek esetén nincs szükség a hatóság által 

elrendelt járványügyi megfigyelésre; 

- szoros kontaktnak az minősül, aki egy háztartásban él, vagy személyes kapcsolatba 

került koronavírussal fertőzött személlyel és aki nem rendelkezik érvényes védettségi 

igazolvánnyal, (oltott) vagy 6 hónapon belül átesett a fertőzésen; 

- járványügyi megfigyelés elrendelése esetén az NNK hatályos eljárásrendjének betartása 

az érintettekre nézve kötelező. 

 

Budapest, 2021. november 15. 
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