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A Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az alábbi 

eljárásrendet alkalmazzuk a járványügyi készenlét idején. 

1.  Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások 

 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató gyermek, tanuló látogathatja. 

 A szülő köteles, ha gyermekénél tüneteket észlel, gondoskodnia kell az 

orvosi vizsgálatról. Köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be. 

 Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi 

csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény 

területén, mind az intézmény épülete előtt, ugyanezt kérjük a szülőktől is. 

Gyermekeikre az intézmény előtt várakozzanak, de kerüljék a 

várakozás során a csoportosulásokat. 

  Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább 

elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése 

lehetséges, de nem kötelező. A tantermi oktatást, úgy terveztük meg,hogy 

minden osztály egész nap egy tanteremben tartózkodik nincs szaktantermi 

vándorlás. Kérjük, a szülőket biztosítsák gyermekeik számára a maszkot, 

és annak tisztaságáért és tisztán tartásáért a szülők a felelősek. 

 A közösségi terekben ugyanakkor a maszk használata, mind a tanuló, mind 

a pedagógus és intézményi munkavállalók számára kötelező. Ha a szülő 

rendkívüli ügyintézésre jön az iskolába a bejárati portánál kell engedélyt 

kérnie, számukra is a maszk használata kötelező. 

 A testnevelés órákat, amennyiben az időjárás lehetővé teszi, szabad téren 

tartjuk. Törekszünk a megfelelő védőtávolság betartása mely különösen 

fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. 
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  Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: 

tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezését 

mellőzzük. Megtartás esetén tekintettel kell lenni az alábbiakra: 

létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az 

alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása 

(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés). 

 Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi 

megvalósítását is mellőzzük. Személyes megjelenéssel járó szülői 

értekezleteket a konferencia teremben  tartunk. 

2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, 

melynek használata minden belépő számára kötelező.  

 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, 

kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk. 

 A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók 

figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata 

köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába 

dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés. 

 Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket otthon rendszeresen 

fertőtleníteni kell. 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani az alapos szappanos 

kézmosására és kézfertőtlenítésére. 

 Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredését 

elkerüljük, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. Sorban 

állásnál a maszk használata kötelezö. 

 Az iskolai büfénél csak tanuló vásárolhat, a megfelelő távolság 

betartásával. 
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3. Tanulói hiányzások kezelése 

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy pl. 

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és 

azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 

 Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba 

kerül, a részére előírt karantén időszakára. A karantén időszakban a tanuló 

az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási 

és számonkérési forma mellett, részt vehet az oktatásban. 

  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 kell eljárni. 

4.  Teendők beteg személy esetén 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál 

fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a 

további teendőkről. 

  Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét 

felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek 

háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak 

alapján járjanak el. 

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk 

használata kötelező. 

 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag 

orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját 

hatáskörben nem bírálhatja felül. 
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 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta 

járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a 

kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges 

intézkedéseket. 

5. Kommunikáció 

 Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, 

tanulóink –figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az 

oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu 

felületein lehet/kell követni.  

Tegyük ezt egymásért, egymás egészségéért! 

 

Jelen melléklet 2020. szeptember 1. napjától hatályos, határozatlan ideig 

visszavonásig érvényben van. 

 

Boros Lajosné 

intézményvezető 

 


