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A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vegyen részt. Az osztályfőnökök és az óvodapedagógusok tájékoztassák a 

szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az intézményt értesíteni, 

ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

Intézményünknek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások 

megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Ennek 

érdekében az iskolában szülők, hozzátartozók szigorúan csak a kapuig kísérhetik gyermeküket. 

Ez a rendelkezés is már szeptember 1-től érvénybe lép!  

Az óvodában az öltözőben egyszerre csak annyi szülő tartózkodhat, hogy a védőtávolság 

biztosított legyen! (A „nagy” folyosón 6 szülő és gyermek, a „kis” folyosón 3 szülő és gyermek.) 

Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben 

nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, 

foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.  

A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 

méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet 

kijelölni a közösségi tereken belül.  

Az iskolában a csengetési rendet úgy kell kialakítani, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben 

a védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását.  

A tantermi oktatás során az osztályok nem keverednek, mivel minden osztály a teljes tanítási idő alatt 

saját tantermében tartózkodik nincs nívócsoportos bontás.  

A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad térben tartjuk meg. Az órák során mellőzni kell 

a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  

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.  

Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, a járványügyi 

szabályok betartásával.  

A szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. Az iskola az osztály 

és a csoport életével kapcsolatos és szükséges információk e-mailben, a MOZANAPLÓ vagy az 

alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a 

szülőkhöz. (Facebook és messenger csoportok)  

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára fel 

kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan 

mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét  

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint 

vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. A helyes kézmosás technikájának 

elsajátítását piktogrammal ellátott információs táblákkal segítjük. 



Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket 

megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell 

biztosítani a személyes tisztaságot.  

A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást kapnak az osztályfőnököktől és az óvodapedagógusoktól. 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. A gyermekek, tanulók papírzsebkendővel történő ellátásáról a szülő 

köteles gondoskodni. 

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. Kicsengetéskor a 

tantermekben minden esetben az ott tanító pedagógus gondoskodik erről! 

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy 

kézfertőtlenítésére. Az ebédlőben ennek érdekében a fertőtlenítő, a papírtörölköző mellett 

kézszárító készülékeket helyezünk el. 

Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése elkerülhető 

legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. Az étkezés évfolyamonként fog 

történni elkerülve a zsúfoltságot. 

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. Igazolt hiányzásnak tekintendő 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.  

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál 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 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. 

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 


