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Járvány megelőzésére vonatkozó intézményi protokoll 

 
Az intézményben tanuló diákok, az itt dolgozó pedagógusok és technikai személyzet felelős 

tevékenységén és partneri együttműködésén alapulva az alábbi javaslatokat tesszem (az 

EMMI járványügyi készenlét idejére alkalmazandó intézkedési tervét figyelembe véve) a 

fertőződés helyi szinten történő elkerülésére. 

1. A takarító személyzet rendszeres fertőtlenítő takarítást végez a tanítási időtartamban a 

folyosókon és a mellékhelyiségekben. A tanításon kívüli időtartamban ezeken túl a 

termek fertőtlenítő takarítását is elvégzik. 

2. A tanulók a saját biztonságuk érdekében tartsanak maguknál  

a. kis flakonos fertőtlenítő gélt,  

b. száj és orr eltakarásra alkalmas maszkot, ruhadarabot, 

c. higiéniai törlőkendőt.  

3. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, szülő és pedagógus 

látogathatja.  

4. A tanév folyamán kerülni kell a csoportosulást az intézmény épületén belül. 

5. A közösségi terekben (folyosó, zsibongó, aula) egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, 

hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem 

tartható be a közösségi tereken, javasoljuk szünetekben a hátsó bejárathoz közeli zöld 

terület használatát. Amennyiben ez nem megvalósítható, a közösségi térben tartózkodás 

idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.  

6. A tantermi oktatás során az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést 

szükséges elvégezni, amely a tanulók közreműködésével valósul meg. Az óra kezdete 

előtt az érkező tanulók a rendelkezésre bocsájtott felületi fertőtlenítővel és papírtörlővel 

megtisztítják az asztalok és székek felületét. Emellett ajánlott a terem szellőztetés is. A 

tanulók tisztítási feladatra történő beosztása az osztályfőnök/szaktanár feladata.  

7. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren fogjuk megtartani. Az 

öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében a megfelelő távolság tartásával a 

fiúk a .... teremben, a lányok a ..... termekben öltöznek. 

8. A szociális helyiségekben, valamint az iskolai menzán történő étkezés előtt kiemelt 

figyelmet kell fordítani a szappanos kézmosási vagy vírusölő hatású kézfertőtlenítési 

szerrel történő tisztálkodásra. Kéztörlésre papírtörlők biztosítottak. 
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9.  Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével 

járó rendezvény megszervezésénél:  

a. zárt téri helyett szabadtéri rendezvényt részesítünk előnyben 

b. a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontására és a résztvevők körének 

korlátozására kerülhet sor. 

10.  A szülők személyes megjelenésével járó tájékoztatókat csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információk e-mailben, a KRÉTA vagy az 

alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is 

eljuttatjuk a szülőkhöz. 

11.  A szülők a személyes megjelenést és az intézményben való tartózkodást rövid időre 

korlátozzák. 

12.  Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozót értesítjük. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a 

kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. 

13.  A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza. 

14.  A titkárságon és a tanáriban az ügyfélfogadás rendje: 7.45-8.00, 11.30-11.45, 14.30-15.00. 

Kérjük ennek pontos betartását. 

15.  Az előírások teljesítését és megvalósulását az ügyeletes pedagógusok rendszeresen 

ellenőrzik. 

16.  A tanítási nap kezdetén az intézménybe belépés testhőmérséklet ellenőrzés követően, csak 

a földszinti főbejáraton lehetséges 

17. Az intézmény területére, testhőmérséklet ellenőrzés követően, a védő intézkedések 

betartása mellett csak: 

a) az ott foglalkoztatott személy, 

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személy, 

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező, 

d) a tanulón léphet be. 

Fenti személyek csak abban az esetben léphetnek be, ha a testhőmérsékletük nem haladja 

meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. 

 

A jelen intézményi járványügyi protokoll kiegészül a járvány következményeként megjelenő 

és az intézményre feladatot rovó jogszabályi rendelkezésekkel.  

 

A célunk egy vidám és tudásátadásban gazdag tanév megélése, amely a fenti 

szabályok betartásával megvalósítható. 

Tisztelettel kérem minden érintett együttműködését. 

 
Várpalota, 2020. szeptember 29. 

dr. Dobos Tamás 

intézményvezető 


