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Szülők részére szóló tájékoztató
1. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások
1.1. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve
kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. A szükséges
információkat a tanulókon keresztül, a tanulói tájékoztató füzetbe írva, a Köznevelési
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA), e-mailben, intézményünk honlapján,
szükség esetén telefonon vagy egyéb intézményi adminisztrációs illetve online rendszerben
küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz. Ezért nagyon fontos, hogy mind a tanulók, mind a
szülők folyamatosan használják a KRÉTA rendszert, olvassák az általa küldött üzeneteket.
1.2. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük, a
szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti
Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A
szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
1.3. 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.
1.4. Az intézményünkbe történő belépéskor kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk (vagy kendő,
sál) viselete! A bejáratoknál kötelező a kézfertőtlenítés használata (a fertőtlenítő szert
kollégáink permetezik az érkezők kezére)!
1.5. 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.
1.6. Intézményünk megteszi a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások
megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
Ezért több alkalommal élünk a résztvevők létszámának korlátozásával járó intézkedésekkel (pl.
ünnepségek, iskolanapok, tanítás nélküli munkanapok, intézménybe történő belépés,
benntartózkodás stb. esetén).
1.7. 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. Így fokozottabban érvényes a házirend azon szabálya, hogy
felesleges dolgokat, tárgyakat ne hozzanak az iskolába a tanulók. A behozott felszerelés otthoni
fertőtlenítése is fontos (pl. heti többszöri testnevelés ruha mosása).
1.8. A nagyobb létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: ünnepség, bál,
kulturális program, iskolanap stb.) rendezvények megszervezése során tekintettel vagyunk az
alábbiakra:
 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.
1.9. 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 a szülőktől, tanulóktól egyaránt.
1.10. Egyes iskola tevékenységeket (pl. délutáni (nem tanórai) foglalkozások, sportfoglalkozások,
sportkörök, iskolai kórus/énekkar próbái, szerpelések, műsorok átmenetileg felfüggesztünk.
Kérjük, hogy ezek tervezett időpontját a szülők hagyják szabadon gyermekeik időbeosztásában,
mert a járványhelyzet változása esetén azokat újból működtetjük majd.
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2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
2.1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára
felhívjuk az intézménybe belépők figyelmét. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és
után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a tanulók esetében
javasolt a szappanos kézmosás).
2.2. A tantermekben és szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget,
melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre
papírtörlőket biztosítunk, a textil törölköző használata kerülendő.
2.3. A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő
szintű tájékoztatást kaptak, kapnak folyamatosan. Kérjük a szülőket, hogy gyermeküktől otthon
is várják el az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás,
esetleg kézfertőtlenítés.
2.4. A mesterséges szellőztetés esetén egyidejűleg a gyakori, nyitott ablakokon keresztüli történő
természetes szellőztetést is alkalmazzuk.
2.5. Intézményünk minden iskolájában kötelező szabály, hogy az egyénileg használt szájmaszkokat
NEM lehet az iskolai hulladékgyűjtő edényzetbe dobni (kérjük, hogy azokat mindenki vigye
haza).
3. Étkeztetésre vonatkozó szabályok
3.1. Az étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos szabályok a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény
által megállapított eljárásrend szerint történik. Így pl. csökkentettük az étkezőkben,
tálalókonyhákon egyszerre jelen lévők maximális létszámát, megfelelő szervezéssel időbeli
ütemezést, pontos időpont megadásokat vezettünk be. Az étkeztetés szakaszos, időben
elkülönített, kisebb csoportokban történik.
3.2. Néhány, a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény által előírt szabály: étkezés előtt és után
kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos szappanos kézmosására, kézfertőtlenítésére.
Az étkezések során lehetőség szerint kerülni kell az osztályok, csoportok keveredését. A sorban
állás esetén a védőtávolságot be kell tartani. Az étkezés ideje kivételével a szájmaszk használata
az étkező helyiségekben is kötelező. Az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök
tisztántartására, fertőtlenítésére fokozott figyelmet fordítunk. Az evőeszközöket, poharakat
nem a tanulók veszik el azok tároló edényéből, hanem egy kijelölt személytől egyenként kapják
meg. Az asztalok közötti (pl. szalvéta) átadások tilosak.
3.3. 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!
4. Tanulói hiányzások kezelése
4.1. 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, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
4.2. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a
pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az
oktatásban.
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5. Teendők beteg személy esetén
5.1. Amennyiben egy gyermeknél 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 gondoskodunk, akinek
a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
5.2. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmény el kell fogadjon, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
5.3. 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.
6. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális
munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők
támogatása érdekében.
6.5. A gyermekfelügyelet során a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény változatlanul biztosítja a
gyermekétkeztetést.
7. Kommunikáció, további tájékoztatások
7.1. Kérjük a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, ennek fontosságára hívják fel
szülőtársaik figyelmét is!
7.2. Hivatalos tájékoztató oldal a koronavírusról: https://koronavirus.gov.hu/.
7.3. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületeken
keresztül követhetik.
7.4. 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.
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 szülők együttműködő segítségét!
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