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Ikt.: 3/2022. 

Az Aparhanti Általános Iskola helyi járványügyi protokollja 

(Készült az EMMI „Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrendről” 2022. január 17-től hatályos dokumentuma alapján.) 

 

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

- A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, betegség tüneteit nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja. Iskolakezdés előtt a pedagógusok és a tanulók 

nyilatkozatot töltenek ki arról, hogy betegség tüneteit nem mutatják.  

 

- Amennyiben a nap folyamán a tanulón a pedagógusok a megbetegedés tüneteit 

észlelik, a gyermeket haladéktalanul elkülönítik - az arra kijelölt helyiségben - a 

hivatalos előírás szerinti módon (maszkban, kesztyűben, felügyelet mellett) és a 

gondviselőt azonnal értesítik. A gyermek a továbbiakban csak gyógyultan, orvosi 

igazolással jelenhet meg az intézményben.  

 

- Igazolt koronavírus-fertőzés esetén bejelentés történik Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (NNK) felé. A jelentés tartalmazza az érintettek számát, státuszát 

(pedagógus, tanuló), valamint a gyermek esetében az érintett csoport/ osztály 

azonosításához szükséges információt. A bejelentést egyedi intézkedések követik. 

Járványügyi felelős az intézmény vezetője: Somogyvári Rita igazgató, elérhetősége: 

+36 20 241 4550 (0-24 óra). 

 

- A szülő kötelessége értesíteni az iskolát, ha a gyermekénél vagy a vele egy 

háztartásban élő bármely személy esetében koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

merül fel. 

 

- A tanteremben a tanulói padok között a lehető legnagyobb távolságot kell tartani. 

 

- Az óraközi szünetekben jó idő esetén az 1-3. osztály elkülönített udvarrészen 

tartózkodik, a 4-8. osztály pedig az iskola hátsó udvarán.  

- Iskolánkban e rendkívüli helyzetben lehetőség van a csengetési rend rugalmas 

követésére, amennyiben ez nem zavarja a tanítási órák normál menetét és elősegíti a 

szociális távolságtartást.  

 

- Intézményünkben folyamatos ügyeletet biztosítunk a tanórák között, a fertőtlenítő 

pontok létrehozása a mosdókban került kialakításra. 

 

- Az időjárás függvényében támogatott a tanórák egy részének szabadtérben való 

megtartása, különös tekintettel a testnevelés órákra. 
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- Osztálykirándulás a mindenkor aktuális járványügyi szabályok betartása mellett és a 

szülők előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.  

 

- Az szülői értekezletek megtartására lehetőség szerint online vagy szabadtéren, az 

iskola udvarán kerül sor. Amennyiben az időjárás ezt nem engedi, úgy az 

osztálytermekben a védőtávolság betartásával, családonként 1-1 szülő részvételével 

engedélyezett. 

 

- A szülőkkel a kapcsolattartás és információáramlás elsősorban online formában 

valósuljon meg (pl. KRÉTA rendszeren keresztül). 

 

- Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi 

intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően a 

köznevelési intézménybe csak a védettség igazolását követően lehet belépni. 

- A bejáró és helyi diákok 6.50 és 7.40 között folyamatosan érkeznek az iskolába, ezért 

a két bejárat megnyitásával a tanulók tömörülése elkerülhető. 

- A gyermekeikért érkező szülők a várakozás ideje alatt nem tartózkodhatnak az iskola 

épületében (védettségi igazolással sem).  

 

- Az intézmény járványügyi eljárásrendjének megismerése minden szülőnek kötelessége 

lesz. A helyi eljárásrendet és az „Intézkedési tervet” közzétesszük az iskola honlapján. 

Amennyiben szükséges, egyéb online csatornákon is elérhetővé tesszük szülői kérésre, 

például e-mailben, KRÉTÁBAN.  

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

- Minden tanuló, dolgozó az iskolába lépéskor, a bejáratnál köteles lefertőtleníteni a 

kezét a bejárat mellett elhelyezett eszközzel. Az akadálymentesített bejáratot is 

alkalmassá tesszük a közlekedésre. A bejáratoknál a felügyeletet a mindenkori 

ügyeletes tanár biztosítja.  

 

- A mosdókban kihelyezett kéztisztítószerek feltöltöttségét a takarítószemélyzet 

folyamatosan ellenőrzi, szükség szerint tölti. A fertőtlenítőszerek mennyiségéről 

naprakész dokumentáció készül. A fertőtlenítőszerek és kézfertőtlenítő szerek 

szállítása a tankerületből folyamatosan érkezik. 

- A közös mosdókban kizárólag papírtörlők használhatóak, közös textiltörölközőt a 

mosdóba kihelyezni tilos. 

 

- Az osztályteremben minden tanuló saját, jól megkülönböztethető törölközőt 

használhat. A pedagógusok fokozott figyelemmel kísérjék, hogy mindenki a saját 

törölközőjét használja. Kérjük a szülők együttműködését a törölközők rendszeres 

tisztításában! 
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- A tanulók szükség szerint kapjanak szóbeli és vizuális támogatást is a higiénés 

szabályok betartásához.  

(3.4. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő 

szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. ) 

Kérjük a szülők is követeljék meg gyermekeiktől, hogy fokozott figyelemmel 

végezzék higiéniai teendőiket, segítve a járvány terjedésének 

megakadályozását!) 

 

- Délelőtt, délután és a nap végén kerüljön sor a tanulók által gyakran érintett felületek 

fertőtlenítős tisztítására (kilincsek, asztalok, padok felülete, korlátok, kapcsolók, wc-

lehúzók, vízcsapok, stb.) Ennek elvégzése a takarítószemélyzet feladata. 

 

- A termek, közös helyiségek szellőztetését, amennyiben az ablakok folyamatos nyitva 

tartása nem lehetséges, minden szünetben el kell végezni. 

 

- A napi használatú sporteszközök, játékok felületét minden nap fertőtleníteni kell. A 

feladat elvégzésére az intézmény vezetője jelöli ki a felelős személyeket.  

 

- A napi használatú sporteszközök, játékok felületét minden használat után fertőtleníteni 

kell. Ezen eszközök elkülönítés és fertőtlenítés után kerülhetnek vissza a szertárba. A 

feladat elvégzésére az intézmény vezetője jelöli ki a felelős személyeket. 

 

- Minden tanuló a saját taneszközeit használja.  

 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

- Az alsó és felső tagozat tanulói a reggelit osztályonként külön asztalnál fogyasztják el. 

 

- Az ebédlőben egyszerre maximum 40 tanuló ebédelhet.  

 

- A gyerekcsoportok távozása után szellőztetést és az asztalok fertőtlenítését a konyhai 

dolgozóknak meg kell oldani. 

 

- Az evőeszközöket a fertőződés lehetőségének minimalizálása érdekében az adott 

osztály létszámának megfelelően a konyhai dolgozók készítik ki, hogy a tanulók csak 

a saját étkezésükhöz szükséges eszközökkel érintkezzenek.  

(4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, 

tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, 

tányérok, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, 

poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni 

csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje 

minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő 

mosása ajánlott.) 
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- Az intézmény járványügyi felelőse folyamatos kapcsolatot tart az étkeztetésért felelős 

szolgáltatóval és konyhai alkalmazottakkal. 

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

- Az iskola-egészségügyi ellátást a védőnővel és a gyermekorvossal való egyeztetés és a 

mindenkori irányadó protokoll szerint végezzük. 

 

- A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, 

tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra a járványügyi óvintézkedések 

figyelembe vételével történik.  

 

- Külön figyelmet fordítunk a megfelelő szervezésre, az időbeli ütemezésre, arra, hogy 

az orvosi szobában és a szoba előtt az eltérő osztályokban tanulók közötti 

találkozásokat elkerüljük. 

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

- A vírusfertőzés szempontjából orvosilag igazoltan veszélyeztetett csoportba tartozó 

tanulók, illetve a karanténba kényszerült tanulók hiányzását igazoltnak tekintjük és a 

tanulót egyéni szükségletei szerint segítjük a tananyag elsajátításában, valamint a 

megszerzett tudásanyag elsajátításának ellenőrzésére is lehetőséget teremtünk.  

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 

értelmében a köznevelési intézmény vezetője önállóan határozhatja meg az intézmény 

területén a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a 

maszkhasználat senki számára sem tiltható meg. 

 

 

BETEG SZEMÉLY ESETÉN, HA AZ INTÉZMÉNY FERTŐZÉSBEN ÉRINTETTÉ 

VÁLIK, minden esetben az irányadó eljárásrend szerint járunk el.  

 

Aparhant, 2022. január 18. 

                                                                                             

P.H. 

 Somogyvári Rita s.k. 

                                                                                                                      intézményvezető 


