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A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió
állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a
koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó
feladata a megvalósítást ellenőrizni.

1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
1.1 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 vehet részt. Az intézmény e-mailben és az iskolai honlapon
keresztül tájékoztatja a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a
NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az
iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
1.2. Az intézménybe csak az iskolával jogviszonyban álló személyek léphetnek be a bejáratnál
elhelyezett kézfertőtlenítő készülék használata után. A reggeli belépés során az ügyeletes
pedagógusok megmérik a beérkező tanulók és munkatársak testhőjét. A jogviszonnyal nem
rendelkező személyek csak a belépés célját közölve, azt engedélyezve léphetnek be, szintén a
kézfertőtlenírtő készülék használatát követően. Szülők a gyermekeket csak az iskola bejáratáig
kísérhetik, a tanítás után pedig a pedagógusok kísérik a tanulókat a bejáratig, és adják át őket a
szülőknek.
1.3. Ügyintézés (ebédfizetés, nyelvvizsga, iskolalátogatási igazolás) céljából a Főépület
diákügyintézői irodájáig léphetnek be szülők, ez esetben a kézfertőtlenítés kötelező, a maszk
használata kötelező.
1.4. A tantermi oktatás során az osztályok a szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével a tanítási
nap során ugyanazt a tantermet használják. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok
váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
1.5. A szünetekben a diákok és a pedagógusok az épületen belüli közösségi terekben (folyosó, aula,
könyvtár) viseljenek szájmaszkot!
1.6. A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren szervezzük meg. Erre a Szeberényi
tér 2. alatti két sportpálya, továbbá az Baross utca 1-3. alatti udvar áll rendelkezésre. Rossz idő
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esetén kiemelt figyelmet fordítunk a tornatermek és a sportcsarnok higiéniájára. A
sporteszközöket fertőtlenítő szerekkel rendszeresen meg kell tisztítani.
1.7. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben,
ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél hosszabb időt biztosítunk a tanulók számára,
továbbá a testnevelés óra előtti tanulócsoportnak meg kell várnia, míg a testnevelés óra utáni
tanulócsoport minden tagja elhagyja az öltözőt.
1.8. A tanítás, illetve a délutáni foglalkozások befejezése után a tanulók kötelesek elhagyni az iskola
épületét.
1.9. Az iskolában a járványügyi készenlét ideje alatt az ivókutakat használni nem szabad, javasolt,
hogy a tanulók saját kulacsukat használják, és azt töltsék fel vízzel.

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

2.1 A bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosít az intézmény, annak használatára fel kell
hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan
mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.
2.2 A szociális helyiségekben szappanos kézmosási lehetőséget, kéztörlésre papírtörlőket biztosít
az iskola a textil törölköző helyett. Ennek használatára a pedagógusok minden tanítási óra és
egyéb tevékenység végén felhívják a tanulók figyelmét.

2.3. A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak
megfelelő szintű tájékoztatást kapnak az osztályfőnöki órákon. Ide tartozik az úgynevezett
köhögési etikett: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt
zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
2.4. A tanítási órák ideje alatt egy takarító kolléga fertőtleníti a kilincseket, korlátokat, a felvonó
kezelőfelületét. Továbbá rendszeres időközönként a mosdókat is takarítja és fertőtleníti. A
fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett
felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb
kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók
csaptelepei, WC lehúzók, stb.) sporteszközök, játékok valamint a padló és a mosható falfelületek
vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
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2.5. 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. Rossz
idő esetén a tanórák közötti szünetek mindegyikében szellőztetés szükséges.

3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
3.1 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására. Erre a tanítók és az ebédlő előtt szolgálatot ellátó kolléga hívja fel a tanulók
figyelmét. Az ebédlőbe csak alapos szappanos kézmosás után lehet bemenni.
3.2 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő
hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák
cseppfertőzéstől védett tárolása, a kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje
minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása
ajánlott. Ennek elvégzése a konyhai dolgozók feladata és felelőssége.
3.3 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert
biztosít az intézmény, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.
3.4. Az ebédlő udvarra nyíló ajtaját az időjárás függvényében nyitva kell tartani.

4. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1 A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató,
magát egészségesnek érző személy költözhet be. Beköltözéskor a diákok

járványügyi

nyilatkozatot töltenek ki a COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatban, majd testhőmérést
végzünk, és az adatokat dokumentáljuk.
4.2 Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy amennyiben megoldható, az azonos osztályba járó
diákok kerüljenek egy-egy közös kollégiumi szobába.
4.3 A kollégium zárt terében tartott programokon, foglalkozásokon és rendezvényeken egyszerre
több személy együttes tartózkodása esetén a 1,5 méteres védőtávolság javasolt, amennyiben ez
nem megoldható, úgy maszk viselése ajánlott.
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4.4 A kollégium bejáratánál folyamatosan feltöltött állapotban lévő virucid hatású kézfertőtlenítő
készülék kerül elhelyezésre.
4.5 A kollégiumban lakó tanulókat egészségi állapotukról a nevelőtanárok naponta kikérdezik,
panaszok esetén testhőmérést végeznek, amit eltérés esetén dokumentálnak.
4.6 Fertőzésgyanú a következő külön-külön is tapasztalható klinikai tünetek esetében állapítható
meg:
-

láz

-

köhögés

-

nehézlégzés

-

hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya

-

kevésbé specifikus tünetek: hidegrázás, izomfájdalom, hányás és/vagy hasmenés

A fertőzésgyanú esetére a következő riasztási protokoll* lép életbe:
-

Amennyben a fent felsorolt klinikai tünetek közül külön-külön egy is tapasztalható, a
kollégium diákja haladéktalanul szól az ügyeletes nevelőtanárnak, aki azonnal
gondoskodik

a

tanuló

elkülönítéséről,

és

értesíti

a

gondviselőt

gyermeke

fertőzésgyanújáról.
-

A szülő vagy gondviselő köteles gyermekét hazavinni, megérkezéséig a kollégiumi diák az
elkülönített, erre a célra kialakított szobában kerül elhelyezésre.

-

A szülők figyelmét felhívjuk arra, hogy gyermekük háziorvosát feltétlenül keressék meg
telefonon, ezt követően pedig az orvos utasításainak megfelelően járjanak el.

-

A fertőzésgyanús esetről az iskola orvosát tájékoztatjuk.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

5.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az
egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat a megfelelő
*

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. Évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban

(követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok, 2020. június 12.
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szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadása), a zsúfoltság elkerülésével szervezi meg
az intézmény. A feladatok elvégzése a járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt
eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével
történik.
5.2. Az iskolai szűrővizsgálatok a védőnői szobákban kerülnek megszervezésre, amelyek
fertőtlenítésére és tisztán tartására az intézmény technikai dolgozói és az iskolába delegált
iskolavédőnő különösen nagy figyelmet fordít. Ehhez az iskola tisztító és fertőtlenítő szereket, a
dolgozók számára védőeszközöket biztosít.
5.3 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az
iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett
munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő
eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló
folyamatos együttműködését.
6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
6.1 Az iskolában a Baross utcai épületben és az Eötvös utcai épületben és a kollégiumban elkülönítő
illetve orvosi szoba áll rendelkezésre.
6.2 Fertőzésgyanú a következő külön-külön is tapasztalható klinikai tünetek esetében állapítható
meg:
-

láz

-

köhögés

-

nehézlégzés

-

hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya

-

kevésbé specifikus tünetek: hidegrázás, izomfájdalom, hányás és/vagy hasmenés

A fertőzésgyanú esetére a következő riasztási protokoll* lép életbe:
-

Amennyiben a fent felsorolt klinikai tünetek közül külön-külön egy is tapasztalható, a
tanuló haladéktalanul szól a pedagógusnak, aki azonnal gondoskodik a tanuló
elkülönítéséről, és értesíti a gondviselőt gyermeke fertőzésgyanújáról.

*

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. Évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban

(követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok, 2020. június 12.
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-

A szülő vagy gondviselő köteles gyermekét hazavinni, megérkezéséig a tanuló az
elkülönített, erre a célra kialakított szobában kerül elhelyezésre.

-

A szülők figyelmét felhívjuk arra, hogy gyermekük háziorvosát feltétlenül keressék meg
telefonon, ezt követően pedig az orvos utasításainak megfelelően járjanak el.

-

A fertőzésgyanús esetről az iskola orvosát tájékoztatjuk.

6.3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező, amelyet
az iskola biztosít.
6.4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
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