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1. Bevezető  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a 

Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállított protokollt alapul véve 

készült el a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) járványügyi 

intézkedési terve. Ez az intézkedési terv az Iskola házirendjének 10. sz. melléklete. 

 

Jelen intézkedési terv az újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 

 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a 

fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

 
 

 

2. Az Iskola látogatása, rendezvények, kirándulások 

 

Az Iskolát kizárólag egészséges, megbetegedés tüneteit nem mutató tanuló és dolgozó 

(pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül segítők, egyéb dolgozók) látogathatja. Az 

oktatásban és nevelésben, illetve az Iskola működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozók vehetnek részt. Ez vonatkozik a külső partnerekre is (sportegyesületek, utazó 

gyógypedagógusok) 

Szülő, kísérő érvényes védettségi igazolvánnyal léphet be az Iskolába, csak az intézményvezető 

vagy az intézményvezető- helyettesek előzetes engedélyével. 

2.1 Az Iskola főbejáratánál porta szolgálat van. A portás csak az Iskola tanulóit, dolgozóit 

és az intézményvezetői engedéllyel rendelkező személyeket engedheti be az épületbe. 

Idegen személy esetében a portás az intézményvezető, vagy az intézményvezető-

helyettesek engedélyével léptethet be a látogatót az épületbe érvényes védettségi 

igazolvány felmutatásával. 

2.2 A felső tagozatos tanulók reggel 7 és 8 óra között az iskola hátsó kapuján jöhetnek csak 

be az épületbe. Ebben az időszakban a főbejáratot csak az alsós tanulók használhatják.  

2.3 Az iskolába érkező, illetve onnan távozó gyermeket a szülő a kijelölt helyig kísérheti. 

2.4 A délutáni foglalkozások után azok a tanulók, akikért felnőtt jön 15.30, 16.00, 16.15 

órási időpontokban távozhatnak az iskolából. A szülői kérelmek alapján a tanítók ezekben 

az időpontokban kísérik ki a gyerekeket. Az 1-2. évfolyam tanulói a hátsó kapun 

távozhatnak, a 3-4. évfolyam és a felső tagozat a főbejáraton hagyhatja el az épületet. A 

16.15 és 17 óra között ügyeleten maradó gyerekeknek a portás szól, ha jöttek értük. 

2.5 Az iskola közösségi tereiben a szájmaszk használata nem kötelező, ugyanakkor 

viselése nem tiltott. 

2.6 A szünetek rendje a házirendben előírtak szerint történik. 

2.7 A szülők személyes jelenlétével járó szülői értekezletek csak a járványügyi előírások 

betartása mellett, az intézményvezető engedélyével tarthatók meg. Az intézményvezető 

döntéséhez beszerzi a Szülői Munkaközösség Választmány elnökének a véleményét. 

2.8 A szülők felé a szükséges információ alapvetően e-mailben, a KRÉTA elektronikus 

napló, valamint az Iskola honlapja révén juttatható el. 

2.9 Az osztálykirándulások, a tanulmányi kirándulások belföldi helyszínen történő 

megvalósítása javasolt, az érvényben lévő járványügyi előírások betartása mellett. 

2.10 Az iskola helyiségeit engedéllyel bérlő sportegyesületek csak iskolánk tanulóinak 

tarthatnak foglalkozást. A foglalkozást tartó külső személynek rendelkeznie kell érvényes 

védettségi igazolvánnyal. 

 



 

3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 

3.1 Az Iskola főbejáratánál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata kötelező 

az épületbe való érkezéskor minden belépő személy számára. 

3.2 Kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók, a pedagógusok és az egyéb dolgozók esetében 

is az alapvető higiénés szabályok betartása, a rendszeres kézmosásra vagy alkoholos 

kézfertőtlenítésre, biztosítani kell a személyes tisztaságot. 

3.3 Az osztálytermekben, a mosdókban felszerelt folyékony szappan adagolókban 

antibakteriális, vírusölő hatású szappan van elhelyezve. Ennek használata kötelező. Az 

osztályfőnökök feladata a használat, valamint a helyes kézmosás technikájának rendszeres 

ismertetése, felidézése és szükség esetén a konkrét gyakoroltatás megvalósítása a diákok 

körében. Feladatuk közé tartozik az is, hogy a személyi higiéné alapvető szabályaira a 

gyerekek figyelmét folyamatosan felhívják. 

3.4 Minden tanuló felelős a saját maga által használt felületek (asztal, szék, billentyűzet, 

egér, stb.) tisztán tartásáért, fokozottan ügyelni kell a tanulóknak a tantermek, 

mellékhelyiségek, öltözők, folyosók, közösségi terek tisztaságára. 

3.5 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 helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás 

során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek 

az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany-és 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. 

3.6 Az Iskola mosdóhelyiségeit minden tanórára történt becsengetés után végig kell járnia 

takarítás, illetve fertőtlenítés elvégzése érdekében a feladattal megbízott dolgozónak. 

Munkáját a vezetőség szúrópróbaszerűen ellenőrzi. 

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 függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

3.8 Az Iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét 

rendszeresen fertőtleníteni kell. 

 
 

4. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok 

 

4.1 Az Iskolában melegítő konyha működik, s az étkeztetést a Hatvani Közétkeztetési Kft. 

végzi. Ez alapján a Hatvani Közétkeztetési Kft. felelős az iskolai étkeztetés területén a 

járványügyi intézkedéseket megtenni, s saját intézkedési tervet kidolgozni, illetve az abban 

foglaltakat megvalósítani, betartani. 

4.2 Az iskolai ebédlőben fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a 

rendszeres fertőtlenítésére.  

4.3 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a kézfertőtlenítésére. 

4.4 Az étkeztetés zavartalansága, valamint a csoportosulás lehetőségekhez képest történő 

elkerülése érdekében az étkezési beosztás betartása kötelező minden étkező csoport, illetve 

diák számára. 
 

 



5. Külföldről érkező tanulókra vonatkozó szabályok 

 

5.1 A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése a mindenkor aktuális 

határátlépési szabályok alapján lehetséges, a Rendőrség honlapján megtalálhatóak a 

járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos, beutazáshoz, illetve a karantén alóli 

mentesüléshez szükséges dokumentumok. Az Iskola ezek figyelembevételével jár el. 
 

 

6. Iskola egészségügyi ellátás szabályai 

 

6.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb 

egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, 

amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a 

szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni. 

6.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői 

vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. 

melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a 

járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a 

pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését. 

A személyes találkozást igénylő teendők esetében - védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra - a feladatok elvégzése a fenti járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, 

zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A vizsgálatokat úgy 

kell megszervezni, hogy az eltérő osztályokban tanulók lehetőség szerint ne találkozzanak a 

vizsgálat idején, és a vizsgálat során, az orvosi szoba előtt ne alakulhasson ki csoportosulás. 

6.3 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a 

koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban 

az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó 

Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi 

rendelő/védőnői szoba/szürővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a 

szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres 

takarításról és a gyakori szellőztetésről. 

6.4 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

jelen tájékoztató „9. Teendők beteg személy esetén" pontja szerinti intézkedések megtétele 

szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az 

eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 



 

7. Tanulói hiányzások kezelése 

 

7.1 A 20/2012.EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdése c) pontja értelmében az intézményvezetőnek 

alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető 

a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor – ahogyan az alapvető jogok biztosa is 

megállapította (AJB2289/2021) - a tanuló hiányzásának a járványhelyzetre tekintettel 

általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő 

automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult 

intézményvezetőnek a kérelmező körülménye és a járvány alakulásának függvényében 

aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálni. 

7.2 A döntés során elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy 

- az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló megfertőződésének a reális 

veszélye; 

- a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda-és hazajutása során mennyire biztosított 

a fertőzés megelőzése; 

- az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy háztartásban élő 

személyekre; 

- a tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az iskolába járása 

nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben; 

- a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való távolmaradás 

alatt. 

 
 

8. Teendők beteg személy esetén 

 

8.1 Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek (láz, stb.), a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi 

vizsgálatról. A szülő köteles az Iskolát értesíteni, amennyiben a gyermeknél koronavírus-gyanú 

vagy igazolt fertőzés van, valamint ha a Nemzeti Népegészségügyi Központ karantént rendelt 

el. Ezt bejelentheti a titkárságon és az osztályfőnöknél is. 

8.2 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni az orvosi szobában. Egyúttal értesíteni kell az 

iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a 

szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodik az iskolatitkár és az osztályfőnök. A 

szülő/gondviselő figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a 

gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján 

járjanak el. 



8.3 A beteg tanuló vagy dolgozó felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező. 

8.4 A gyermek az iskolába - hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja 

felül. 

8.5 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. 

 
 

9. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében 

 

9.1 Iskolánk felkészült kell, hogy legyen a munkarend átalakítására, ezért fenntartjuk a 

digitális munkarend korábban kialakított protokollját (Google Classroom). Az Oktatási 

Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlások is figyelembevételre kerülnek. 

9.2 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 azonnali intézkedésekről az EMMI 

Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve 

feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az 

intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus- 

pozitív. 

9.3 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az Iskolában más munkarendet. Az Iskolában a tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az Iskola a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől 

haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az 

Iskola jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerintioktatás folytatására. A 

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

végre. 

9.4 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. 

9.5 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. 

9.6 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

9.7 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 vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el 

rendkívüli szünetet. 



10. Kommunikáció 

 

10.1 Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein 

kell követni. 

10.2 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által 

kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 

10.3 A www.kossuth-hatvan.hu honlapon az Iskola folyamatosan tájékoztatja a szülőket és 

a tanulókat az aktuális eseményekről. 

 
 

Hatvan, 2022. március 1. 

 

Polonkai Zoltánné s.k. 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/
http://www.kossuth-hatvan.hu/


 


