
Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolája 
 

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV 
 

Az EMMI által kiadott járványügyi intézkedési terv alapján, alábbi előírások betartása kötelező! 

 

1. Az intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, 

illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése 

céljából érkezőn, a tanulón, valamint a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más 

személy nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak 

maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig (főbejáratig). 

 

2. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az 

oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket 

észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 

 

3. Az a tanuló, pedagógus, dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, 

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. 

 

4. Minden iskolába lépő tanuló, dolgozó, hivatalos személy kézfertőtlenítése, testhőmérséklet 

mérése a főbejáratnál kötelező! 

5. Amennyiben külföldi utazásról térnek vissza, az utazást követően azt jelezzék az 

osztályfőnöknek, és lehetőség szerint gyermekük két hétig ne látogassa intézményünket. 

 

6. A szülő köteles az iskolát haladéktalanul értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú 

vagy igazolt fertőzés lép fel. 

 

7. A krónikus betegség- vagy egyéb betegség miatt veszélyeztetett tanulók szülei feltétlenül 

konzultáljanak a gyermek kezelőorvosával az iskolalátogatás módjáról. 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. 

 

8. A közösségi terekben – aula, folyosók, mosdók, öltözők stb. – ahol az osztályok keveredése 

elkerülhetetlen, a maszk viselése mindenki számára kötelező. A tanulók naponta hozzanak 

magukkal maszkot! A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem 

kötelező. 

 

9. Tekintettel a járvány zárt térben való veszélyeire, a szülők jó idő esetén az utcai főbejárat 

előtt, vagy a parkolónál várakozzanak! Szabadban való gyülekezéskor a szülőknek nem 

kötelező maszkot viselniük. Kérjük, hogy gyerekeiket az intézkedés feloldásáig csak a 

bejárati ajtóig kísérjék el! Rossz idő esetén az előtérben, a porta előtt várakozzanak! 

 

10.  Az I.félév során minden, a tanulók, pedagógusok többségének és (vagy) szülők egyidejű 

jelenlétével járó rendezvény, megmozdulás elhalasztásra kerül. 

 

11. Október 1-jétől szülői értekezlet, fogadóóra online, telefonos kapcsolattal lehetséges. 

Halaszthatatlan esetben a pedagógussal való találkozás csak előzetesen egyeztetett 

időpontban, a bejáratnál lehetséges. Az információátadás hivatalos fórumaként elsősorban a 

Kréta https://eugyintezes.e-kreta.hu funkcióját használjuk. 

 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/


12. Az iskolabuszon mindenkinek kötelező a lázmérés, kézfertőtlenítés és a maszk viselése. Az 

utasok által érintett felületeket járatonként fertőtleníteni kell! 

 

13. Az intézményi csoportosulás megelőzésének érdekében az intézmény területén és az 

intézmény épülete előtt a következő előírásokat léptetjük életbe az iskolába érkezéskor: 

a. Kérjük, hogy a helyben lakó tanulók 7:30 óránál előbb ne érkezzenek az iskolába! 

Csak így biztosítható az épületen kívüli, és belüli távolságtartás, kerülhető el a tanítás 

megkezdése előtti zsúfoltság. 

b. Rossz idő esetén a tanítás megkezdése előtt érkező tanulók, ha osztálytermük a 

főépületben van, 7:30-tól bemehetnek termeikbe, míg a többi osztály tanulói 

becsengetésig az aulában kell, a kijelölt helyen várakozzanak! 

c. A család életrendje, munkavégzés, egyéb probléma miatt megoldhatatlan otthoni 

szülői felügyelet esetén 7:00- 7:30 óra közötti ügyeletre igényt tartó - elsősorban alsós 

gyerekek - szülei igényüket írásban jelezzék az osztályfőnök felé! Az érintett helybeli 

tanulók ügyeletét az iskola a külterületi bejárókkal együtt látja el. 

 

14. A csengetési rend nem változik, mert az iskola munkarendje, a folyamatos takarítás és 

fertőtlenítés ezt nem teszi lehetővé; azaz az óraközi szünetek változatlanok maradnak. Az 

udvarunk nagy és parkosított, így a távolságtartás lehetséges. Jó idő esetén a felsősök 

elsősorban a hátsó udvart használják. A felsős tanulók folyamatos szellőztetés mellett, rossz 

idő esetén a szünetet is a teremben tölthetik. Az alsósok a földszinti és emeleti zsibongót 

használhatják a szünetekben. Megemeljük az ügyelő pedagógusok számát: épületenként 1-1 

pedagógus, és az udvaron is 1-1 pedagógus ügyel a szabályok betartására. 

 

15. Az osztályok a nap folyamán a saját termükben maradnak, nem vándorolnak. Ez alól az 

informatika, a testnevelés, kémia valamint a felsős technika órák és az összevont vagy bontott 

órák, foglalkozások kivételt képeznek. 

 

16. A higiénés, járványügyi szabályok megismertetése, gyakoroltatása valamennyi pedagógus 

folyamatos feladata. A tanulók szükség szerint kapjanak szóbeli és vizuális támogatást is a 

higiénés szabályok betartásához. 

 

17. A védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások előre egyeztetett 

időpontokban a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök 

fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. 

 

18. A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban kell tartani. Keresni kell további órák 

megtartása lehetőségét is az osztálytermen kívül, a szabad levegőn. 

 

19. A tanórán kívüli foglalkozásokon (ISK) a résztvevők számát korlátozzuk, a néptánc szakköri 

foglalkozás felfüggesztésre kerül. 

 

20. Csak a legszigorúbb járványügyi intézkedések mellett, azonos osztály tagjait érintő, 

elsősorban természetközeli tanulmányi kirándulás szervezhető. 

21. A mosdókban kizárólag papírtörlők használhatóak. Megköveteljük a tanulók rendszeres és 

gyakori fertőtlenítő kézmosását és azt folyamatosan ellenőrizzük. A mosdókban kihelyezett 

kéztisztítószerek feltöltöttségét a takarítók folyamatosan ellenőrzik, szükség szerint feltöltik. 

A fertőtlenítőszerek mennyiségéről naprakész dokumentáció készül. 

 

22. A tantermekben a gyermekeket lehetőség szerint szétültetjük, figyelembe véve a 1,5 méteres 

védőtávolságot. 

  



 

23. A tantermeket, amikor abban nem tartózkodnak a tanulók, így pl. az ebéd utáni 

szabadidőben, az órák után is fertőtleníteni kell! Napközben a takarítók folyamatosan 

takarítják, délelőtt és délután is felmossák a közösségi tereket, folyosókat, mosdókat, 

fertőtlenítik a kilincseket, székeket, padokat, asztalokat. 

 

24.  A szünetekben a termeket szellőztetni kell! A klímaberendezéseket úgy kell beállítani, 

hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot. A készülék beltéri egységének 

hőcserélője és porszűrője kéthetente kerüljön fertőtlenítésre vírusölő hatású szerrel! 

 

25. Az ebédeltetésnél egyszerre csak 1-1 osztály álljon sorba, betartva a szükséges 

védőtávolságot. Kézmosáskor a mosdóban 4 tanuló tartózkodhat. Ha szükséges, a torlódás 

elkerülése miatt engedélyezett max. 5 perccel a rugalmas órakezdés és befejezés is.  

Az ebédlőben egyszerre csak 50 tanuló tartózkodhat. Az osztályok tanulói ne keveredjenek, 

osztályonként azonos asztaloknál foglaljanak helyet! 

Az evőeszközöket a fertőződés lehetőségének minimalizálása érdekében a konyhai dolgozók 

az evőeszközöket úgy készítik ki, hogy a tanulók csak az általuk használandó eszközökkel 

érintkezhessenek. 

 

26. Teendők beteg személy esetén: Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a szülőt és az iskolaorvost, aki dönt 

a további teendőkről. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek előírt a kesztyű és 

maszk használata. 

27. A digitális munkarend tapasztalatai alapján gondoskodunk a tantermen kívüli oktatáshoz a 

hivatalos online platformok használata szélesebb körű megismertetéséről (KRÉTA, Google 

Classroom). A pedagógusok megfelelő eszközökkel rendelkeznek. A szülők, tanulók digitális 

infrastruktúrája, elérhetősége ismert. A rászoruló tanulók továbbra is postai úton, levél 

formájában kapnak információt a tananyagról. A digitális tanrend elrendelése esetén a tanulók 

felügyeletéről gondoskodni kell. 

 

Fenti módosított szabályozás 2020. október 1-től lép életbe! 

Kérem a munkatársakat, a szülőket és tanulókat, hogy valamennyiünk egészsége érdekében az 

intézményi járványügyi protokollt szigorúan tartsák be! 

 

Tengelic, 2020.10.01. 

Szijártó József tagint.vezető sk. 


