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Járványügyi készenléti helyzet 

 

A járványügyi eljárásrend betartása mindenki számára kötelező, aki az intézmény területére belép, a szülők 

kötelesek együttműködni a megelőző intézkedések megtételében. 

 

Az intézményt kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló, dolgozó látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy 

felsőlégúti tünetek esetén a pontos és dokumentált diagnózisig ne hozzák közösségbe a gyermeküket! 

 

Az intézmény területére a foglalkoztatottakon, a tanulókon, a jogszabályon alapuló kötelezettséget teljesítő 

személyen kívül más csak előzetes egyeztetést követően léphet be! Az intézmény területére való belépésre 

engedélyt az iskolatitkár, a gazdasági vezető, az igazgatóhelyettes és az igazgató adhat! 

 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van! A szülő 

köteles gyermekét azonnal elvinni az iskolából, ha betegség tüneteit mutatja és arról az intézmény tájékoztatni 

és felvenni a kapcsolatot a gyermek orvosával! Ezt követően az ő utasításait kell követni! A gyermek csak 

orvosi igazolással térhet vissza! 

 

Az a tanuló, pedagógus vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos 

igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a 

járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 

Az intézménybe belépők mindig mossanak kezet vagy fertőtlenítsék a kezüket! Gyerekek esetén a gyakori 

szappanos kézmosás javasolt! A kézmosás vagy kézfertőtlenítés különösen fontos étkezés előtt és után! Hogy 

ez megtörténjen a diákok esetén, ennek felelőssége az ügyeletüket ellátó és ebédeltető pedagógusé! Az alsós 

osztályok kézmosását a felügyeletüket ellátó pedagógusnak kell ellenőriznie, hogy az megfelelő módon 

történjen és a mosdó higiénikus állapotban maradjon a kézmosást követően is! 

 

Az étkezéseknél a kiosztásra kerülő ételt, pl. gyümölcs, kenyérszelet, fertőtlenített kézzel esetleg kesztyűvel, 

fogócsipesszel az étkeztető, felügyeletet ellátó személy helyezi el a gyerekek tálcáján! 

 

Az ebédlőben, valamint a közös foglalkozások (szakkör, tanulószoba, stb.) esetén a különböző osztályok 

diákjait el kell különíteni, egy asztalhoz nem ülhetnek!  

 

A diákok kapjanak részletes, a korosztályuknak megfelelő szintű folyamatos tájékoztatást az osztályfőnöki 

órákon! A köhögési „etikett” megtanítása nagyon fontos: papír zsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, majd annak kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

 



Betegség tüneteit mutató diákot a tanulók is kötelesek jelezni az ügyeletet ellátó pedagógusnak, 

osztályfőnöknek! A pedagógus az intézményben lévő vezetőnek (igazgató, igazgatóhelyettes) rögtön jelentse 

azt! 

 

A betegség jeleit mutató diákot, pedagógust, dolgozót el kell különíteni. Tanuló esetén a szülőt/gondviselőt 

kell értesíteni, fel kell hívni a figyelmét, hogy a gyermek háziorvosát, gyermekorvosát keressék meg, azt 

követően az orvos utasításai alapján járjanak el!  

 

Járványhullám idején az intézményen belül a csoportosulások előfordulását meg kell előzni! A folyosón, 

öltözőkben, mosdókban figyeljünk erre!  

 

Nagy létszámú program esetén az alapvető egészségvédelmi szabályokat (kézfertőtlenítés, szellőztetés) be 

kell tartani, zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri programot kell szervezni. 

 

A helyiségeket minden szünetben szellőztetni kell, ha az időjárás engedi az ablakokat a tanórák, foglalkozások 

alatt is nyitva kell tartani! A megfelelő szellőztetéséről gondoskodni az adott helyiségben foglalkozást tartó 

pedagógus feladata! Az öltöző szellőztetéséről a mozgásos foglalkozást tartó pedagógus gondoskodik. 

 

Az iskolai ivókutak csak palacktöltésre használhatók, közvetlenül abból nem szabad inni! 

 

A testnevelésórák lehetőleg a szabad téren kerüljenek megtartásra! Az órák során kerülni kell a szoros testi 

kontaktust igénylő feladatokat!  

 

A tízórai, az uzsonna – amennyiben az megoldható – az osztályteremben kerüljön elfogyasztásra! 

 

Járványügyi megfontolások miatt ünneplésre, közös étkezési célra kizárólag gyárilag darabonként 

előrecsomagolt sütemény, édesség, egyéb élelmiszer hozható be, osztható szét!  

 

 

Tapolca, 2022. április 27. 
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