A Komlóstetői Református Általános Iskola Intézkedési Terve a
járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
A Komlóstetői Református Általános Iskola vezetése a járványügyi készültség bevezetéséről
szóló 283/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet, és a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről, valamint az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kidolgozott eljárásrend alapján a következőket rendeli el a 2020/21-es
tanévre vonatkozólag. A rendelkezések visszavonásig érvényesek. Hatályos: 2020.október 1től.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Intézkedési terv az Oktatási Hivatal oldaláról
letölthető:
(https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_2020_
2021_tanev_3_egyseges_szerkezetben.pdf)
Az egészség megőrzését célzó intézkedések, kiadott útmutatások, irányelvek betartása
mindenki számára kötelező.
Iskolánkban a következő protokoll alkalmazása szükséges:
AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
1.
Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja az intézményt,
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
Amennyiben a gyermeken a pedagógus tüneteket észlel, értesíti a szülőt és
elkülöníti a gyermeket.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy
igazolt fertőzés van. Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon
maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra
az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott,
a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
2.
A tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
a csoportosulások megelőzése szükséges. Az iskola udvarára a gyermekeken és az
intézmény dolgozóin kívül senki nem léphet csak igazgatói engedéllyel. Ügyintézés
telefonon egyeztetett időpontban lehetséges. Az ügyintézés idején az intézmény
egész területén az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező. Az épületbe
belépve kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítő használata.
Intézkedések:
•
Sorakozó, érkezés az iskolába: Az iskola két különböző bejárata előtt
elkülönülve az alsó és felső tagozat. Az osztályok helyének jelölése az udvaron.
Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes
engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való
részvétel céljából. Gyermekeiktől a két udvari bejáratnál válhatnak el a szülők,
délután ugyanitt várhatják őket a távolságtartás betartásával. Az intézménybe
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lépve mindenki számára kötelező az érintésmentes lázmérés. A tanulók
testhőjét az ügyeletes pedagógusok mérik az udvari bejáratnál. A
kézfertőtlenítő használata a tanulók számára is kötelező.
•
Tanórai szünetek: Az első óra után a tanteremben, harmadik óra után az
udvaron (betonos rész, salakos rész), a többi óra után a folyosón. Az épületben
a maszk használata kötelező. Ebéd után a tanszoba és a napközi az időjárás
függvényében az udvaron elkülönülve.
•
„Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési
intézményekben, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.”
•
A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket,
valamint az iskolai énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük.
3.
Az osztálytermekben gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. A
terembe lépés után kézmosás szükséges. A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges,
de nem kötelező.
4.
A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy
betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Az osztályok a kijelölt folyosórészt
használják. Szünetben a maszk használata kötelező.
5.
Az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A
szaktantermek kivételével (informatika, nyelvi terem, hittan) a tanítási nap során
ugyanazt a tantermet használják a tanulók. Amennyiben ez nem megoldható, az
osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
6.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.
Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben
ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban,
kiscsoportokban) kell végezni.
Felmentett tanulók nem tartózkodhatnak az öltözőkben.
7.
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az
öltözőkben. A felügyeletet a pedagógusok biztosítják.
A tanórákról (lehetőség szerint) a gyermek nem mehet ki a mosdóba.
8.
Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű
jelenlétével járó rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
•
létszámkorlát szigorú betartása,
•
az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása
(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
•
zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
•
a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők
körének korlátozása.
9.
A tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, későbbre
halasztásuk indokolt lehet.
10.
Szülői értekezletet, fogadóórát online formában tartunk. Egyéb esetben, e-mail
vagy a KRÉTA kapcsolattartási felülete (eügyintézés menüpont) alkalmazható.
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EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
1.
Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az
intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet
és fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos
kézmosás).
2.
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási, és vírusölő hatású
kézfertőtlenítési lehetőséget. Papírtörlőt biztosítunk.
3.
Az intézményben 2020.október 1-től kötelező a foglalkoztatottak és a tanulók
testhőmérsékletének mérése érkezéskor. Kiskorú gyermek esetén, ha testhőmérséklete
az ismételt mérés esetén is eléri vagy meghaladja a 37,8oC-ot, el kell különíteni, és a
szülőt értesíteni kell. A testhőmérséklet mérést az ügyeletes nevelők és a portás végzi.
4.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak
részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek
tanítsuk meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás,
esetleg kézfertőtlenítés.
Minden gyermeknél legyen saját kézfertőtlenítő.
5.
Fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára:napi többszöri fertőtlenítő
takarítás (termekben, folyosón, szociális helységekben), különös tekintettel a kézzel
gyakran érintett felületekre (korlát, kilincs, kapcsoló, informatikai eszközök stb.), illetve
a padló és az asztalok, mosható falfelütek vírusölő hatású fertőtlenítése.
6.
A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség
szerint nyitva kell tartani. Folyamatos szellőztetés.
7.
Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét
rendszeresen fertőtleníteni kell.
Saját felszerelése legyen mindenkinek, egymásét ne használjuk! (ceruza, toll, stb.)
ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos
szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére. Fokozottan ügyelni kell az étkező
tisztaságára, fertőtlenítésére.
2.
Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy a védőtávolság betartható legyen.
Ebédlői rend:
•
Felügyelő tanár nélkül az ebédlőben tartózkodni tilos.
•
Ebédeltetési rend használata az órarend függvényében, szakaszos, időben
elkülönített, osztályonkénti ebédeltetés. Beosztás szerint.
•
Sorban állás a kijelölt pontokon.
•
Figyelemfelhívó táblák elhelyezése. (eszközök, távolságtartás, eltöltött
idő)
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3.
Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök
tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni. (evőeszközök szalvéták egyéni
csomagolása, a kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden
használatot követően)
ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
1.
A szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni,
amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor.
2.
A védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői
fogadóóra feladatainak elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné,
a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat)
figyelembevételével történik.
TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
1.
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik (tartós beteg), 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.
2.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
3.
A hiányzást követő első tanítási napon az igazolást a tanuló köteles magával
hozni, enélkül nem vehet részt a tanórákon.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
1.
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni az erre a célra kialakított helységben,
egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, 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.
2.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata
kötelező
3.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. (házi
gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára
vonatkozóan nyilatkozni)
4.
A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az
intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

4

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.
INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
1.
Amennyiben a köznevelési intézményben COVID-19 fertőzés igazolódik, arról
értesíteni kell a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási
hivatalát,
illetve
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériumát
(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu). 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 átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra,
hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.
2.
A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az
iskolát oktatási célból nem látogathatják.
3.
Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül
a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett
intézményben meg kell szervezni.
4.
A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának
változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
5.
„A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által
okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási
intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30.§ (5) bekezdése
szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően
koronavírus érintettség esetén az adott intézményben csak az Oktatási Hivatal rendelhet
el rendkívüli szünetet.”
KOMMUNIKÁCIÓ
Hiteles forrásokból tájékozódjon az intézmény: www.kormany.hu és www.oktatas.hu

A TANÉV IDEJE ALATTI TAKARÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK
Ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás
(termekben, folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő
takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett
felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villanyés 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. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell
megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A közösségi
terek takarítását a tanórák ideje alatt végzik a takarítást végző dolgozók, akik részére a
5

felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása, és azok viselése szükséges. A
takarítás minőségét az intézményvezető naponta többször ellenőrzi.
Időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell végezni, amelyet az
intézményvezető ellenőriz.
A nagytakarítás a padló- és felületfertőtlenítésen túl kiterjed az alábbiakra:
játszószőnyegek, játékok és sporteszközök tisztítása
ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, egyéb
bútorok vegyszeres tisztítása
radiátorcsövek lemosása
ablakok, ajtók üvegfelületeinek tisztítása
szemétgyűjtők fertőtlenítése
képek, tablók, világítótestek portalanítása, pókhálózás
rovar-, rágcsálóirtás
felesleges tárgyak összegyűjtése, elszállítása
csaptelepek, vízvezetékek karbantartása (pangó víz eltávolítása)
A járványhelyzetben hozott felsőbb intézkedések következtében a változtatás jogát fenntartjuk!

Miskolc, 2020. október 15.
Kovácsné Pásztor Gabriella
igazgatóhelyettes
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