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I. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre, egészségügyi szempontból 

Biztonságos környezet kialakítása 

 A tanév kezdete előtt a fertőtlenítő nagytakarítás 2020.08.31-én megtörtént, az intézményben a 

megfelelő mennyiségű tisztítószerrel való ellátás folyamatos. 

 A takarító személyzet oktatása, az oktatáson való részvétel dokumentálása 2020.08.31-én megtörtént, 

amelyről jelenléti ív készült (1. sz. melléklet). 

 A virucid hatású tisztítószerek és kézfertőtlenítők mennyiségének folyamatos ellenőrzése, a folyamatos 

utántöltésről való gondoskodás kiemelt feladat a továbbiakban is. A felületfertőtlenítést rendszeresen 

kell végezni, amelyet a takarító személyzet dokumentál. Az ellenőrzést végző személy az Irinyi utca 

8. sz. alatt Vályi Éva Szakmai munkaközösség-vezető, a Kassai utca 16. sz. alatt Lukács Mihályné 

Mérési-Értékelési munkaközösség-vezető. Ez a munkaköri leírásukban is rögzítésre került. 

 Kézfertőtlenítő kihelyezése az intézmény minden bejáratánál, a mosdókban és minden tanteremben 

megtörtént. 

 A mosdókban folyékony szappant, a kéztörléshez lehetőség szerint papírtörlőt szintén kihelyezett 

a takarító személyzet. A papírtörlők mennyiségi felhasználását lehetőség szerint ellenőrizzük, 

valamint figyelmeztetjük a tanulókat, hogy a WC csészébe dobva dugulást okoz! 

 A textil kéztörlők kihelyezése, használata tilos! 

Minden intézményben kialakítottunk egy helyiséget, ahol azokat a tanulókat, felnőtteket lehet 

haladéktalanul elkülöníteni, akiknél a lentebb jelzett tünetek jelentkeznek. A helyiségben megfelelő 

mennyiségű szájmaszkot és védőkesztyűt helyeztünk el. A kialakított helyiségek az Irinyi 8. sz. alatt 

az orvosi szoba, a Kassai 16. sz. alatt a térítési díjbeszedői iroda. 

 Jól láthatóan, minden tanteremben és közösségi térben el lett helyezve az iskolaorvos, az iskolavédőnő 

és a járványügyi hatóság elérhetősége. 

II. Intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások 

1.1. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, pedagógus, technikai dolgozó 

látogathatja. 

1.2. Az intézmény alapfeladatainak biztosítása érdekében iskolánkba érkező külsős szakemberekre, 

(logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, gyermekvédelmi munkatárs, táncpedagógus, szaktanácsadó, 

szakértő, iskolai védőnő, iskolaorvos…), is a fenti szabályok érvényesek. 

1.3. A tanulókat/szülőket, pedagógusokat nyilatkoztatjuk tanévkezdéskor, arról, hogy jártak- e külföldön a 

tanévkezdést megelőző két hétben, továbbá észlelték-e az alább felsorolt tüneteket. 

1.4.  A nyilatkozat csak információszerzésre használható, intézményvezetői intézkedés nem 

kezdeményezhető a nyilatkozat tartalma alapján. 
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1.5.  TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, 

akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban 

tapasztalt magán ilyen tüneteket: 

• köhögés; 

• nehézlégzés, légszomj; 

• láz; 

• hidegrázás; 

• izomfájdalom;  torokfájás; 

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar. 

Egyéb lehetséges tünetek: 

 émelygés, 

 hányás és/vagy 

 hasmenés 

1.6.A szájmaszk használata nem kötelező, de ajánlott az intézmény tanulói és dolgozói részére. Javasolt, 

hogy valamennyi tanuló az intézményi tartózkodás idején rendelkezzen saját szájmaszkkal, hogy 

felvehesse azokban az esetekben, amikor nem biztosítható az ajánlott távolságtartás. 

1.7. A tanítási órákon jellemzően nem kell szájmaszkot viselni, de a pedagógus lehetőség szerint 

törekedjen az ajánlott 1,5 m-es távolság betartására. 

1.8.A tanulók iskolába érkezésének szabályozása 

 Intézményünkben az alsó tagozatosok és a felső tagozatosok külön iskolaépületben vannak elhelyezve. 

 Reggeli sorakozás intézményünkben nincs, a tanulóink folyamatosan foglalják el helyeiket az 

osztálytermekben. 

 Épületbe való bejutás az Irinyi u. 8. sz. alatt. Az 1. osztály és az 5. osztály a főbejáraton, a 4. osztály a hátsó 

bejáraton, a 3. osztály a 2. számú középső bejáraton, a 2. osztály a 3. számú bejáraton jut be az épületbe. 

 Épületbe való bejutás a Kassai u. 16. sz. alatt. Az 6. osztály és a 7. osztály a főbejáraton, a 8. osztály a hátsó 

bejáraton jut be az épületbe. 

 40 perces tanítási órákat és legalább 15 perces szüneteket tartunk, a tantermek megfelelő szellőztetése és a 

gyakran érintett felületek tisztítószeres letörlésének érdekében. 

 Az éves Munkatervben rögzítésre került az eljárási protokoll az intézményi közösséggel lefolytatott 

legitimációs eljárás. 

 A 2020.09.01-én megtörtént „évnyitás” után az első 3 osztályfőnöki órán a pedagógusok tájékoztatják a 

tanulókat a megelőzést szolgáló, biztonsági előírások betartásának fontosságáról, kézmosási, tüsszentési, 

köhögési etikettről. 

 Az osztályok vándorlását minimálisra csökkentjük, minden osztályunknak saját osztályterme van. 

 Az osztályok keveredésének megakadályozására évfolyamonként külön napközis csoportokat hoztunk 

létre. 

 A tömegsport foglalkozásokat osztályonként tartjuk. 

 Lehetőség szerint a munkaidőn belül minden szünetben virucid fertőtlenítővel felülettisztítást kell 

végezni iskolánk takarító személyzetének. 
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 A szaktantermekben (informatika, fizika, rajz és a tornaterem) zajló osztálycserék után szintén virucid 

fertőtlenítővel (számítógép, egér, monitor, billentyűzet) történik a felülettisztítás iskolánk takarító 

személyzete által. 

 A szünetekben való levegőzéshez az osztályközösségek számára az udvaron/folyosón egy-egy területet 

lett kijelölve. A 6. osztály számára a bejárat előtti füves rész, a 7. osztálynak az udvar hátsó füves területe, 

a 8. osztálynak pedig a futópálya területe. Ezen tartózkodási helyek hetenkénti váltásban cserélődnek. 

 Az Irinyi utca 8. sz. alatti iskolaépület udvarán az ebédeltetési rendből kifolyólag egy időpontban két 

osztály tartózkodik. Így lehetőség van a 1,5 méteres biztonsági távolság betartatására és betartására. 

Az ebéd utáni időszak tartózkodási területei és idősávok a következők. 

 12 – től 13 - óráig terjedő időszakban az 1. osztály (Kiállítóterem előtti füves terület) és a 2. osztály 

(Óvoda felőli terület). 

 13 – tól 14 - óráig terjedő időszakban a 3. osztály (Kiállítóterem előtti füves terület) és a 4. osztály 

(Óvoda felőli terület). 

 5. osztály 13 óra 45 perctől 14 óra 20 percig (Iskolaépületünk mögötti rész). 

 Rossz idő esetén a tartózkodási helyek a következők. 6. osztály osztályterme és a terem előtti aula. 

 7. osztály osztályterem és terem előtti aula. 8. osztály osztályterem és terem előtti aula. 

 Alsó tagozat és az 5. osztály az osztálytermük előtti folyosórészen tartózkodhatnak. 

 Megelőzendő a tanulócsoportok csoportosulása, keveredése (távolságtartás szükséges 1,5 m, amit az 

ügyeletes nevelőknek kell betartatniuk. Ennek érdekében az ebédeltetést elnyújtott időintervallumban 

bonyolítjuk le. 

 Az egyéni fejlesztő foglalkozások megtartásához (logopédiai fejlesztés, egyéni anyanyelvi fejlesztő 

foglalkozás) igény szerint arcvédő szájmaszk, biztosítása a gyógypedagógusoknak, illetve 

távolságtartás. 

 A több tanuló által használt eszközök, technika és testnevelés órákon való használat után a fertőtlenítés 

a takarító személyzet feladata. 

 Tömegsport foglalkozások, iskolai sportköri foglalkozások távolságtartással, személyes kontaktus 

elkerülésével tartandóak intézményünkben, amelynek betartatása a szaktanár feladata, ezen 

foglalkozásokat az egy osztályba járó tanulók számára szerveztük meg hetenkénti váltással. 

 A tornatermi tanórák helyett lehetőség szerint (az időjárás függvényében) a szabadban történő 

megtartásukat preferáljuk. A tornateremben tartandó tanórák esetén a járványügyi előírásokat betartjuk 

(tornaterem fertőtlenítő takarítása amennyiben lehetséges osztályonkénti igénybevétel után, illetve a 

gyakorlatok végzését állandó párok alkalmazásával oldjuk meg.) 

 Az úszásoktatás elindításával kapcsolatban az intézmény feladata az utazási biztonság megteremtése 

(minden tanuló és pedagógus szájmaszkot használ az 5 perces busszal való közlekedéskor) az uszoda és 

az intézményünk között. (Úszásoktatás elhalasztva a 2. félévre!) 
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 A reggeli és a délutáni ügyeleten a tanulók csak a legszükségesebb időt töltik. Jó idő esetén az ügyeletet 

igénylő tanulók az udvaron, rossz idő esetén az ebédlőben tartózkodnak. 

 Az uszoda működtetőjének nyilatkoznia kell az öltözők fertőtlenítésének rendszerességéről. 

(A fenntartó szerzi be.) 

 Iskolánkban büfé nem működik, ezért erre vonatkozó protokollt nem kell kialakítanunk. 

 Korlátozzuk, illetve tiltjuk a szülők és külsős személyek intézményi épületekbe való bejutását, 

amennyiben mindenképpen szükséges az intézmény látogatása, abban az esetben a látogatók számára 

szájmaszk használata kötelező, valamint szükséges a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata, 

illetve az intézményvezető előzetes engedélye. 

 A takarító személyzet nyilvántartást vezet a számukra rendszeresített A/5-ös füzetbe azokról, akinek a 

belépése elkerülhetetlen. (Szolgáltató képviselői, tankerületi képviselő). Számukra is a kézfertőtlenítés 

és a szájmaszk használata előírás. Minden új belépő után fertőtleníteni kell. 

 A térítési díj fizetésének utalással történő kiegyenlítésére intézményünkben nincs lehetőség. 

 A térítési díj fizetése az Irinyi utca 8. sz. alatti iskolaépület portáján történik, heti két alkalommal, 

a kijelölt napon és időben. Ebben az esetben is szükséges a járványügyi előírások betartása. 

(szájmaszk, fertőtlenítő és távolságtartás). 

 A szülőkkel való kapcsolattartás a következő módokon történik: a napi szintű információt a 

KRÉTÁN és a már kialakított Facebook csoportokban, telefonon vagy emailben kaphatják meg 

gyermekeikről, illetve alsós tanulóink esetében az üzenőfüzeten keresztül is tájékoztatjuk a 

szülőket. 

  Amennyiben a járványügyi helyzet indokolttá teszi a szülői értekezletek megtartása online 

formában történik. 

 A kormányzat és az Operatív Törzs intézkedéseit folyamatosan nyomon követjük, és szigorúan 

betartjuk és betartatjuk. Ez vonatkozik a rendezvények szervezésére is. 

 A kirándulásokat, utazásokat lehetőleg elhalasztjuk a tavaszi időszakra. Amennyiben a jelenlegi 

helyzet fennáll, akkor tavasszal sem lehetnek kirándulások és utazások. 

 A szülőket elsősorban a KRÉTA tanügyi adminisztrációs felületen tájékoztatjuk illetve a Facebook 

zárt osztálycsoportjában vagy telefonon, emailben. Alsósok esetében az üzenőfüzet is alkalmazandó. 

III. Teendők beteg személy esetén 

 Aki a már említett tüneteket észleli, ne jöjjön be az intézmény területére, hanem haladéktalanul 

értesítse a háziorvost, aki intézkedik az adekvát teendőkről. A háziorvos felkeresése telefonon 

történjen. 

 A tanulók állapotának folyamatos megfigyelése az osztályfőnökök és a szaktanárok feladata. Ha 

tüneteket észlelnek, azonnal intézkedni kell az erre fenntartott helyiségben (orvosi szoba, térítési 
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díjbeszedői szoba) való elkülönítésről. Tanulók esetében pedagógusi felügyelet biztosítása 

szükséges. Mind a betegség gyanújával érintett személy, mind a felügyeletet ellátó személynek 

kesztyűt és szájmaszkot kell viselnie. 

 Iskolánk pedagógusának haladéktalanul értesíteni kell az iskolaorvost, és a szülőt.- Az iskolaorvos 

rendelkezik a további teendőkről. A szülő értesíti a házi-/gyermekorvost. Felnőtt beteg esetében a 

háziorvos értesítése szükséges, aki tájékoztatást ad a követendő protokollról. 

 Az intézményvezető értesíti az illetékes járási kormányhivatal vezetőjét, a népegészségügyi 

osztályán a tisztifőorvost, és rendkívüli jelentést küld minden esetben a tankerületi igazgató részére. 

 A COVID-19 fertőzés gyanúja esetén az intézményvezető nem rendelhet el karantént, nem 

tilthatja el a tanulót orvosi javaslat nélkül az iskolába járástól stb. 

 Nyilatkozatot szerzünk be minden szülőtől, hogy amennyiben a betegség tüneteit észlelik, nem 

engedik a gyermeket közösségbe/illetve nem keresik fel a közösséget, továbbá haladéktalanul 

felveszik a kapcsolatot a háziorvossal. 

 Az intézmény alkalmazottai is nyilatkoznak arról, hogy tünetek észlelése esetén nem keresik fel 

a közösséget, továbbá haladéktalanul felveszik a kapcsolatot a háziorvossal. 

 A betegség gyanújával érintett személy távozása után a helyiséget teljes körűen fertőtleníteni kell. 

 Minden pedagógus tisztában van vele, hogy a beteg és a betegség gyanújával érintett személy neve 

és adatai szenzitív adatok, adatvédelem alá esnek. Az adatok kiadása büntetőjogi 

következményekkel járhat. 

 Az intézkedési terv valamennyi dolgozó (pedagógus, technikai személyzet) részére 1. példányban 

átadásra kerül 2020.09.01-én. A járványügyi protokoll megismerését és átvételét nyilatkozatok 

formájában dokumentáljuk. (2. sz. és 3. sz. mellékletek). 

 Beteg, vagy karanténban való elkülönítés alatt álló tanuló számára az egyes tananyagokban való 

előrehaladásról és a házi feladatokról online és hagyományos módon tájékoztatást adunk. 

 A beteg, vagy karanténban elkülönített tanuló csak orvosi igazolás bemutatásával járhat újra 

iskolába! A szülői igazolás nem elfogadható! 

 Különös figyelmet fordítunk a hiányzások KRÉTA rendszerben való vezetésére, mivel az esetleges 

kontaktkutatásnál ez nagy segítséget jelenthet. Ez minden osztályfőnöknek kötelessége, a 

dokumentálás ellenőrzése az intézményvezető és intézményvezető-helyettes feladata. 

 A mulasztások igazolása a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szabályai szerint történik. 

A betegség, vagy karantén miatt iskolába nem járó tanulók hiányzását igazoltnak tekintjük. Ha a 

tanuló mulasztása eléri az (7) bekezdésében rögzített mértéket nevelőtestületi döntéssel osztályozó 

vizsgára fogjuk bocsátani. Ha a betegség, vagy karantén miatt mulasztó tanuló részére 
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megszervezzük a digitális munkarend szerinti oktatást és amennyiben a tanuló értékelése lehetséges, 

osztályozó vizsga nélkül is leosztályozzuk, és a következő évfolyamba léptetjük 

IV. Kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok 

 A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola esetében ez a pont irreleváns mivel kollégiummal nem 

rendelkezünk. 

V. Digitális munkarendre való átallás 

 Amennyiben a megbetegedések száma növekszik, ismét sor kerülhet digitális munkarendre 

történő átállás elrendelésére. A tantermen kívüli digitális munkarendre való átállást — akár 

eseti jelleggel is kizárólag az Operatív Törzs, illetve a Kormány rendelheti el. 

 Az esetleges átállásra előzetesen való felkészülés tartalmazza a 2020-2021-es tanévben 

(2019.03.16 – 2020.06.15-ig tartó távoktatás időszaka) már jól bevált digitális platformokat, 

(google classroom, KRÉTA felület, illetve zárt iskolai csoportok), módszereket és az online 

oktatás módját (youtube videókat, animációt, kísérletet tartalmazó linkeket, online teszteket). 

 A digitális munkarend bevezetése esetén az előzőekben (2019.03.16 – 2020.06.15-ig tartó 

távoktatás időszaka) már felmért adatok alapján (rendelkezésre álló digitális eszközök, internet 

kapcsolat iskolai és tanulói és pedagógus oldalon is) tudjuk az újabb időszakra kiterjedő távoktatást 

megszervezni, megvalósítani. 

 A Távoktatás bevezetése esetén vizsgáljuk a hiányzó eszközök pótlásának lehetőségeit, elsősorban 

a tanulói oldalon. A hiányzó eszközök pótlását régebbi számítástechnikai eszközök, gépek 

felújításával, telepítésével, tudjuk a hátránykompenzálást megoldani. Az átadást - átvételt átvételi 

elismervény aláírásával dokumentáljuk. Az internetkapcsolat kiépítését az intézményünk nem 

tudja megoldani. Enélkül az online oktatás nem valósítható meg. 

 Azoknál a tanulóknál, ahol nincs internet a leckét (papíralapon), továbbra is az iskola technikai 

személyzete fogja továbbítani a járványügyi előírások betartás mellett. 

VI. A nevelőket tájékoztatjuk az OH által kiadott alábbi ajánlásokról. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas szemelyes talalkozas nelkuli oktatas neveles 

modszereire/digitalis oktatasi tartalmak 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas szemelyes talalkozas nelkuli_oktatas neveles 

modszereire/tanulast tamogato hasznos anyagok 

Létavértes, 2020.08.31. 

  Szentmiklósi Miklós 

  igazgató 

A Járványügyi Intézkedési Terv alapja, a Berettyóújfalui tankerület által intézményünkbe eljuttatott 

eljárásrend, amely az Oktatási Hivatal által kiadott járványügyi protokoll, valamint a  

VIII/5305-1/2020/KOHAT alapján készült. 


