
A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye 

Járványügyi Protokollja/ Intézkedési terve 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrenddel összhangban intézményünk elkészítette saját protokollját, aminek 

betartása kötelező. 

 

Járványügyi protokoll szülőknek 

A járványhelyzet miatt fokozott a szülők felelőssége. 

 1. A nevelési-oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja! 

2. A gyermekek iskolába lépéskor  kötelesek maszkot viselni, kézfertőtlenítést végezni.  

3.  A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató tanulót iskolánk gondnoki szobájába 

elkülönítjük.  A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodnia kell az orvosi vizsgálatról.  A gyermek az iskolába 

kizárólag orvosi igazolással térhet csak vissza!  

4. A szülő köteles iskolánkat értesíteni, ha a gyermekénél vagy a családjában koronavírusgyanú 

vagy igazolt fertőzés van!  

5. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik, tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 

vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt van távol, és erről orvosi 

igazolással rendelkezik, azt bemutatja, hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.  

6. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá azt is, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére 

előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a 

pedagógusokkal egyeztetett időpontban online módon vesz részt az oktatásban. 

7. Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos 

igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.  

8. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést 

feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

9.  Ha a tanuló távolmaradását nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan 

mulasztásokat jeleznünk kell a jogszabályokban megadott szervek, hatóságok felé!  

10. A szülő nem léphet be az intézménybe.  

11. A szülők gyermeküket a bejáratig kísérhetik, és délután ott várhatják meg.  

12. A szülők a várakozási idő alatt sem csoportosulhatnak, igyekezzenek megtartani a 

védőtávolságot (1,5m) 

13. A tömeg elkerülése érdekében több kijáraton engedjük haza a gyermekeket. 



A kiengedés rendje a következő: 

1-2. osztály főbejárat 15:30 tól 16:10 -ig. 

3-4. osztály I. hátsó kijárat 

A felsős osztályok önállóan (osztályfőnökök szülői igényekkel egyeztetve) 

 

15. Az ügyintézés elsődlegesen online (Kréta, messenger) vagy telefonos úton történik.  

16. A szülők tájékoztatása online formában történik: a Kréta felületen, az iskolai honlapon 

keresztül.  

 

Járvány ügyi protokoll gyerekeknek:  

1. Iskolába érkezéskor  minden tanulónak  kötelező a kézfertőtlenítő használata, a maszk 

viselése. 2020. október 1-től fertőtlenítés után érintés nélküli testhőmérséklet mérést végez a 

bejáratnál ügyeletes felnőtt.  

 2. Folyosókon, mosdókban, öltözőben fontos az egymástól való 1,5 méteres távolság betartása. 

3. Kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése ( kivétel: tanteremben a tanítási órák ideje 

alatt és az ebédlőben az étkezéskor).  

 4. Naponta többször alaposan kezet kell mosni, használni a kihelyezett kézfertőtlenítőket, 

papírtörlőket. 

5. Köhögéskor, tüsszentéskor a papír zsebkendő használata kötelező!  

6. A tízórait és az uzsonnát a tanteremben kell elfogyasztani. 

7. A hetesek kötelesek minden szünetben intenzíven szellőztetni.  

8.  Szünetekben jó idő esetén minden tanuló az udvaron tartózkodik, az osztálya számára kijelölt 

helyen. 

9. Szünetekben a kivonulás és bevonulás menetrendje az emeleti osztályok esetében: 

A hátsó kijárat 2 ajtón a 6.,  7. , 8. osztály 

A kijelölt szektor helye: 

5. osztály: futópálya hátsó része 

6. osztály: füves pálya 

7. osztály: futópálya első része 

8. osztály: bitumenes pálya 

10. Mosdóhasználat rendje 

 



Az óra végén azok a tanulók, akik nem mennek a mosdóba, lemennek az udvarra a számukra 

kijelölt helyre, a többiek a mosdó előtt sorakoznak tartva a megfelelő távolságot.  Az emeleten 

lévő ügyeletes nevelő felel a mosdóhasználat rendjéért. 

Az órát tartó nevelő koordinálja az udvarra való kijutást. 

Az 5. osztály tanulói is a fenti mosdót használják. 

A mosdóból távozó tanuló szintén az osztályának kijelölt szektorba megy. 

11. Szünetekben a kivonulás és bevonulás menetrendje földszinti osztályok esetében 

1- 2. osztály: főbejárat 

3-4- 5. osztály: hátsó kijárat 1 ajtó 

A kijelölt szektor helye: 

1. osztály: díszudvar 

2. osztály: a tankonyha mögötti füves rész 

3. osztály: kosárlabda pálya 

4. osztály: röplabda pálya 

Mosdóhasználati rend ugyanaz, mint az emeleten 

 

 

 Járvány ügyi protokoll pedagógusoknak 

1. Az oktató-nevelő munkában csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  

2. Az a pedagógus, dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon marad a háziorvos, a 

kezelőorvos igazolásával vagy kórházi jelentéssel jöhet újra dolgozni. Hatósági karantén 

esetén a  járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

3. Az intézménybe való belépéskor a szájmaszk, kézfertőtlenítő használata kötelező. 

4.  A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

5.  A közösségi tereken kérjük a szájat és orrot eltakaró maszk viselését.   

6. Folyosókon, ügyeletkor szájmaszk használata kötelező. 

7. A pedagógusok nevelő-oktató munkájuk során tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot. 

8.  Testnevelés órák, lehetőség szerint szabadban történő megtartása, kötelező távolságtartás 

betartásával.  

9. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  

10. A használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket 

kérjük külön a szertárban tárolni! 

11.  Szakkörök, sportkörök működése a járványügyi előírások betartásával. Egyszerre egy 

foglalkozáson csak az egy osztályba tartozó gyermekek tartózkodjanak.  

12.  Ének-zene órákon az éneklés mellőzése. (Alternatíva: zenehallgatás, zenetörténet. Éneklés 

csak egyénileg, védőtávolság biztosításával.) 

13. Hiányzást napi szinten vezetni kell a KRÉTA rendszerben.  

14.  Az intézményben naprakészen kell vezetni a hiányzások okait.  

15.  Covid-19 gyanú, fertőzés esetén haladéktalanul meg kell küldeni az értesítést (táblázat 

kitöltésével) a tankerületi központ részére. 

16.  Osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat nem tervezünk. 



17.  Előnyben kell részesíteni az online szülői értekezletetek tartását.  

18. Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat 

(kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő 

használata)!  

18. Digitális munkarendre átállás estén a tananyag kiküldése egységesen és kötelezően a Kréta, 

rendszeren keresztül történik. Ezen túl preferáljuk az online órákat. 

Járvány ügyi protokoll takarítóknak 

1. Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig az NNK 

ajánlása szerint. 

 2. Fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(tantermek, mosdók folyosók, ebédlő, tornaterem, öltöző, közösségi terek) elvégzésére. 

3.  A takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani a padok, asztalok, székek, az ajtó-, 

ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók fertőtlenítésére. 

4. A fertőtlenítés elvégzését a helyiségek ajtaján elhelyezett takarítási naplóban dokumentálni 

kell. 

5. Az informatika teremben, tornateremben, ebédlőben az osztályok után el kell végezni a 

fertőtlenítő takarítást.  

 6. Ellenőrizni kell az osztálytermekben kihelyezett fertőtlenítők, papírtörlők meglétét! 75. A 

mosdókban takarítása folyamatosan történik a tanítási óra alatt!  

 7. A takarítók kötelesek a fertőtlenítő szerek, kézfertőtlenítők rendelkezésre állását heti szinten 

dokumentálni, s erről naplót vezetni. 

 Egyéb rendelkezések 

  Ebédeltetés rendje: 

Az ebédlőben a gyerekeket a nevelők osztályonként elkülönítve ültetik asztalhoz. 

Minden csoport után a takarítók fertőtlenítést végeznek. 

Osztály Idő Felelős 

1. o. 12-12:25 tanító és gyógypedagógiai asszisztens 

2. o. 12:25- 12: 45 tanító és gyógypedagógiai asszisztens 

3.o. 12:45-13: 05 napközis nevelő és gyógypedagógiai 

asszisztens 

4.o. 13:05- 13:25 napközis nevelő és gyógypedagógiai 

asszisztens 

5-6.o. 13:25-13:50 napközis nevelő 

7-8.o. 13:50-14:15 tanulószobai nevelő 

   

 

 

 



 

 

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetén 

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 szerint megyére, fővárosra kiterjedő 

veszélynek minősül. ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben 

vagy település intézményeiben csak az Oktatási hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 

 

 

 


