
Intézkedési terv a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről 
 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” szóló 

tájékoztató levélben foglaltak alapján intézményünkben az alábbi védekezési, megelőzési 

protokoll betartását kérjük. 

 

1. Felkészülés a nevelési évre 

 

1.1. Minden köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást 

kell végezni, melynek során a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban 

NNK) ajánlását kell figyelembe venni. 

 

2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások 

 

2.1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek látogathatja. A nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, hogy amennyiben 

gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az 

intézményt értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

Ez esetben a gyermek KIZÁRÓLAG orvosi igazolással térhet vissza az óvodába! 

 

2.2. Az intézményi csoportosulások megelőzése érdekében – mind az intézmény 

területén, mind az intézmény épülete előtt – kérjük, hogy a lehető legrövidebb ideig 

tartózkodjanak. Az intézményben való tartózkodás ideje alatt kérjük, viseljenek 

maszkot. 

 

2.3. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, öltözőkben, 

közösségi terekben, ezért kérjük, hogy szülő/kisérő a mosdóban ne tartózkodjon, a 

közösségi tereket pedig csak a szükséges ideig vegye igénybe. 

 

2.4. Az első félévben esedékes nagy létszámú gyermek, pedagógus, vagy szülő 

jelenlétével járó rendezvény megszervezése során az alábbiakat tartjuk szem előtt: 

 

- az Operatív Törzs által meghatározott 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. 

- a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges 

információkat e-mailben, vagy más elektronikus csatornán juttatjuk el a szülőkhöz. 

(egyes csoportok saját zárt Facebook csoportja, óvoda Facebook oldala) 

 

3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 

3.1. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, kérjük, hogy 

érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét, a gyerekek esetében inkább javasolt 

a szappanos kézmosás.  

3.2. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az 

egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással 

vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk. 

3.3. A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek koruknak megfelelő 

tájékoztatást kapnak. Megtanítjuk az ún. köhögési etikettet: papír zsebkendő 

használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába 

dobása és alapos kézmosás. 

3.4. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 

érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri 

fertőtlenítő takarítás elvégzésére a termekben, folyosókon, szociális helyiségekben. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek 

(kilincsek, korlátok, kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC-

lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható felületek vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítésre kerüljenek. 

3.5. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét 

ne veszélyeztesse. 

3.6. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre. 

3.7. Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét 

rendszeresen fertőtleníteni kell. 

3.8. Az ágyneműt kéthetente adjuk haza mosásra, de igény esetén gyakrabban is 

megoldható. 

3.9. Amennyiben az alváshoz feltétlen szükséges, plüssfigurát hozhatnak a kisebb 

gyermekek. 

 



4. Étkezésre vonatkozó szabályok 

 

4.1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, étkezés előtt és után 

kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására. 

4.2. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta eszközök cseppfertőzéstől 

védett tárolása. 

4.3. Azok a gyerekek, akik az intézményben gyermekétkeztetésben részesülnek - 

ellátásuk biztosított - kérjük, ne hozzanak egyéb élelmiszert magukkal! 

 

5. Hiányzások kezelése 

 

5.1. Annak a gyermeknek, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartozik tartós betegsége (pl.: szív- és érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedések, máj- és vesebetegségek, stb.) miatt, erről orvosi 

igazolással rendelkezik és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak 

kell tekinteni. 

5.2. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül. 

5.3. A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes. 

 

6. Teendők beteg személy esetén 

 

6.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 

tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, 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 háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

6.2. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a háziorvos, házi 

gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a fertőzés gyanújára vonatkozóan 

nyilatkozni. 

6.3. A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmény saját hatáskörben nem bírálhat felül. 

 

7. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében 

 

7.1. Az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, vagy dolgozó pozitív koronavírus-

tesztje esetén az EMMI és a NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet. A digitális munkarend bevezetéséről 

az Operatív Törzs dönt. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény 



jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarendre. A további 

népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és 

hajtják végre. 

7.2. A digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat támogatása a 

pedagógusok és a gyermekek személyes találkozását nem igénylő formában, 

elsősorban digitális eszközök alkalmazásával történik. 

7.3. Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a digitális munkarend, 

a gyermekfelügyeletet meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. 

7.4. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

 

8. Kommunikáció 

 

Az oktatás-neveléssel kapcsolatos hiteles források: 

www.kormany.hu 

www.oktatas.hu 

Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által 

kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget: 

www.nnk.gov.hu 

 

 

Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig érvényes, módosítására a járványügyi 

helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. 

 

 

Vaskút, 2020. szeptember 1.  

 

 

Puttererné Kiss Erika 

intézményvezető-helyettes  
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