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Pedagógusok, technika és irodai dolgozók részére szóló tájékoztató
1. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások
1.1. Szülő, kísérő, és idegen személyek nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes
engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. A
belépési tilalom alól kivételt képeznek a járványügyi szabályok megtartásával a küldeményeket
kézbesítők (posta, futár), az épület, gép, berendezés stb. karbantartásával, javításával,
felülvizsgálatával valamint az egyéb üzemeltetési feladatokkal foglalkozó személyek, a
Tankerületi Központ által megbízott szolgáltatók munkatársai, ellenőrzéseket végzők stb..
1.2. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személyek (tanulók, dolgozók,
vendégek, szolgáltatók stb.) látogathatják.
1.3. Az intézménybe történő belépéskor kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk (vagy kendő, sál)
viselete! A bejáratoknál kötelező a kézfertőtlenítés használata (a fertőtlenítő szert az arra
kijelölt technikai, közfoglalkoztatott kollégáknak kell permeteznie az érkezők kezére).
1.4. A feltételek megléte esetén a személyiségi és adatvédelmi előírások betartása mellett a gyanús
esetekben, vagy véletlenszerű mintavétel alapján, vagy akár mindenkire kiterjedő módon
érintkezés nélküli (infra) testhőmérséklet mérést alkalmazhatunk, szükség esetén alkalmazunk.
A mérőeszközt az arra kijelölt technikai, közfoglalkoztatott kollégák kezelik.
1.5. A nagyobb létszámú csoportosulások elkerülése érdekében a tanulók iskolába történő érkezése,
onnan történő távozása, az étkeztetés, egyéb tevékenységek szervezése pl. időbeli ütemezéssel,
pontos időpont megadásával stb. történik. Kérjük ezen időpontok, illetve a találkozási pontok
betartását és betartatását a szülők, tanulók, dolgozók részéről egyaránt.
1.6. Egyes iskola tevékenységeket (pl. délutáni (nem tanórai) foglalkozások, sportfoglalkozások,
sportkörök, iskolai kórus/énekkar próbái, szerpelések, műsorok átmenetileg felfüggesztünk.
2. Foglalkozások, órák, közösségi tevékenységek
2.1. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, nem kötelező. A közös helyiségekben (pl. folyosók, lépcsők, zárt helyiségek) a maszk viselése kötelező! A tanulók szellősebb
elhelyezése céljából az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat a tantermen
kívül helyezzük el. Felesleges dolgokat, tárgyakat ne hozzanak az iskolába a tanulók.
2.2. Figyelni kell a 1,5 méteres védőtávolság betartatására. Szükség esetén a csoportok, osztályok
számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül (pl. udvaron felfestés,
termekben külön „sarkok”. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken,
úgy az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A tantermi
oktatás során az osztályok keveredését –amennyiben ez lehetséges –el kell kerülni.
2.3. A csengetési rend kialakítása figyelembe veszi a járványügyi helyzetet.
2.4. A tantermek, szaktantermek, nyelvi termek, egyéb helyiségek használata során az osztályok,
csoportok váltása között a felületfertőtlenítést el kell végezni.
2.5. A technika órákon használt eszközöket, illetve a tanulók által használt eszközöket pl. tabletek –
amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása
között.
2.6. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért
a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az
öltözőkben történő csoportosulás. A technika órákon is törekedni kell a 1,5 méteres
védőtávolság betartatására (pl. ülésrend, csúsztatott feladatvégzés).
2.7. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
2.8. Ha a tanuló bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával
vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a
járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges
bemutatni.
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3. Az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
3.1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára
fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő
alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt
a szappanos kézmosás). A kézfertőtlenítő utántöltése folyamatos a kijelölt technikai dolgozók
feladata.
3.2. A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyhez vírusölő
hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása
szükséges, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő. A folyamatos utánpótlás technikai
dolgozók feladata.
3.3. Intézményünk minden iskolájában kötelező szabály, hogy az egyénileg használt szájmaszkokat
NEM lehet az iskolai hulladékgyűjtő edényzetbe dobni (kérjük, hogy azokat mindenki vigye haza)
3.4. A 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 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, 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.
3.5. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz
biztosítása és azok viselése szükséges.
3.6. 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 és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
3.7. Az iskolában használt eszközök, sporteszközök, játszótéri eszközök stb. felületét rendszeresen
fertőtleníteni kell.
3.8. A közös helyiségek fertőtlenítése az intézményben egyéni beosztással történik az ehhez
módosított munkaidő beosztással. A fertőtlenítés elvégzését a helyiségek ajtajain kihelyezett
takarítási ellenőrző lapon aláírással kell igazolnia az azt elvégző dolgozónak. Az intézmény
dolgozói aláírásukkal veszik tudomásul a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket és feladatokat,
illetve az alábbiak megismerését.
3.9. Az intézmény légtechnika rendszereinek helyes használata az „Intézkedési terv a 2020/2021.
tanévben a köznevelési intézményekbe a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendből” pontjai érvényesek.
4. Étkeztetésre vonatkozó szabályok
4.1. Az étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos szabályok a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény által
megállapított eljárásrend szerint történik. Az étkeztetés szakaszos, időben elkülönített, kisebb
csoportokban történik.
4.2. Az iskolabüfé használatára is az NNK ajánlását vesszük figyelembe (létszámkorlátozás,
távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés). Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a büfében csak
tanulók és iskolai dolgozók tartózkodhatnak, szülők ott nem vásárolhatnak!
5. Tanulói hiányzások kezelése
5.1. A tanulói hiányzások kezelésére az intézmény helyi szabályzóiban, a „Szülők részére szóló
tájékoztató”-ban, az érvényes jogszabályokban (lásd pl. a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet), az „Intézkedési terv a 2020/2021.tanévbena köznevelési intézményekben a
járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről”-ben leírtak a mérvadóak.
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6. Teendők beteg személy esetén
6.1. Amennyiben egy személynél (tanuló, pedagógus, egyéb dolgozó, vendég stb.) fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
6.2. Tanuló esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell
hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát, azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
6.3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező!
6.4. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel
rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a
kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben
fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadottaktuális eljárásrendnek megfelelően
ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
6.5. A gyermek az iskolába –hasonlóan más megbetegedésekhez –kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
7. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében
7.1. 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 EMMI Köznevelésért Felelős
Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek
alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló,
pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
7.2. 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 intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől
haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az
intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.
A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják
végre.
7.3. 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.
7.4. Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális
munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők
támogatása érdekében.
7.5. A gyermekfelügyelet során a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény változatlanul biztosítja a
gyermekétkeztetést.
8. Kommunikáció, további tájékoztatások
8.1. Kérjük a kollégákat, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, ennek fontosságára hívják fel a
tanulók és a szülők figyelmét is!
8.2. Hivatalos tájékoztató oldal a koronavírusról: https://koronavirus.gov.hu/.
8.3. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületeken
keresztül követhetik.
8.4. Az intézményünk által kiadott tájékoztatásokat a tanulói tájékoztató füzetbe írva, a Köznevelési
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA), e-mailben, intézményünk és iskoláink
honlapján, szükség esetén telefonon vagy egyéb intézményi adminisztrációs illetve online
felületen keresztül érik el. A COVID-19 kapcsán rendszeresen frissülő tájékoztató oldalunk:
http://www.vmoh.hu/oldalak/covid.htm.
2020.09.15

Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

9. A takarítással, fertőtlenítéssel kapcsolatos legfontosabb feladatok
9.1. Az előző pontokban írtakon túl elvárás az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás,
mely során a használati tárgyak, eszközök, bútorzat mellett a padló és felülettisztításra is sor
kerül.
9.2. Kiemelt figyelmet kell fordítani:
 a klímaberendezések tisztítására, fertőtlenítésére,
 a felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtésére, elszállítására,
 az ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok
vegyszeres tisztítására,
 a padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására,
 a játékok, sporteszközök tisztítására,
 a radiátorok, csövek lemosására,
 az ablakok, üvegfelületek tisztítására,
 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére,
 képek, tablók, világítótestek portalanítására,
 pókhálók eltávolítására.
Jelen tájékoztató a készítésekor aktuális előírások alapján került összeállításra, tartalma felülírja az
előzőleg ugyanezen témában és körnek kiadott tájékoztatót. Az összeállításnál az „Intézkedési terv
a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekbe a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendből” pontjaira, előírásair támaszkodtunk (https://www.oktatas.hu/).

Köszönjük a kollégák munkáját, együttműködő segítségét!
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