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A DUNAÚJVÁROSI MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA   
INTÉZKEDÉSI TERVE A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE  

A 2020/2021. TANÉVRE VONATKOZÓAN 
 

 

Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott, a 2020/2021. tanévben 
a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 
eljárásrend alapján (változásokkal egységes szerkezetben).   
 
  

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 
 
1.1. Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztetünk. 

  
1.2. A fertőtlenítő nagytakarítás a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a 
továbbiakban: NNK) ajánlásai alapján történik.  
  

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 
 
2.1. A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 
gyermek, tanuló látogathatja. A tanév elején minden szülőnek nyilatkoznia kell írásban 
gyermeke egészségi állapotáról. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények 
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben 
a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján 
kötelesek orvosi vizsgálatról gondoskodni. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 
gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. Az a gyermek, tanuló 
vagy pedagógus, 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. 
 
2.2. Az iskola területére belépők kötelesek használni a kihelyezett fertőtlenítőt, 
valamint alávetni magukat a testhőmérséklet-mérésnek.  
 
2.3.  A szülő/gondviselő kizárólag az udvarig kísérheti gyermekét, délután is ott várja 
meg. 6.30-tól 7.30-ig a reggeli ügyeletbe kizárólag az udvar felől érkezzenek a tanulók. 
Az iskola területén az előre egyeztetett időpontban, hivatalos ügyek intézése esetében 
tartózkodhat szülő. Ezekben az esetekben kötelező a maszk rendeltetésszerű 
viselése. Amennyiben nem feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, javasoljuk 
az online, KRÉTA felület, telefonos kapcsolattartást.  
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2.4. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy 
betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.   
 
2.5. A tanítási szünetekben, osztálytermen kívül, maszk viselése nevelőtestületi 
döntés alapján kötelező a tanulóknak, melynek biztosítása a szülő/gondviselő 
feladata.  
 
2.6. A testnevelésórákat az időjárás függvényében, lehetőség szerint szabad téren 
tartjuk. Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  
 
2.7 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű 
jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvények 
megszervezése során figyelembe vesszük az Operatív Törzs ajánlását: 

 a rendezvényt a meghatározott létszámkorlát szigorú figyelembevételével,   

 az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartásával 
(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),  

 zárttéri helyett szabadtéri rendezvényt,  

 a rendezvényt kisebb létszámú rendezvényekre bontásával és a résztvevők 
körének korlátozásával szervezünk.  
 

2.8. Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat az Operatív Törzs 
ajánlásai alapján szervezzük.  
 
2.9. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 
előírások betartása mellett szervezzük meg. Amennyiben megvalósítható, online 
szülői értekezlet is tartható.  
 
2.10. Az őszi úszásoktatás felfüggesztésre kerül a 3. és 5. évfolyamon. 
 
2.11. A délutáni (nem tanórai) foglalkozásokat külön, belső eljárásrend alapján 
szervezzük, erről a szülőket tájékoztatjuk. 
 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS  
KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 
3.1.   A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott 
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.   
 
3.2. A szülő köteles az alapvető higiénés szabályok betartását megtanítani 
gyermekének. Köhögési etikett, papír zsebkendő használata köhögéskor, 
tüsszentéskor majd a használt zsebkendő kukába dobása és alapos kézmosás.  
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4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
  
4.1. Az étkezéseket úgy szervezzük meg szigorú időrenddel, hogy az osztályok 
keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.  
 
4.2.  Az étteremben az asztalokon nem lehet elhelyezni közös használatú eszközöket. 
Minden étkezéshez használt eszközt kizárólag konyhai dolgozó adhat át a tanulóknak.  
 
4.3. Az intézmény által biztosított szervezett, közös étkezést (ebéd) csak az iskola 
étkezőjében lehet elfogyasztani, onnan élelmiszert, evőeszközt, egyéb eszközt kivinni 
TILOS!  
  

5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
  
A külföldről hazatérő diákok és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóik csak a 
Magyarországra történő belépés pillanatában hatályos jogszabálynak megfelelő 
feltételekkel látogathatják intézményünket.   
 
  

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 
  
6.1. 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) 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.  
 
6.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal 
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  
 
6.3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint 
érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.  
  

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 
  
7.1. 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.  
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7.2.   Beteg gyermek esetén a szülő, gondviselő köteles, az értesítést követő két 
órán belül megjelenni az iskolában és elvinni a gyermeket.  
 
7.3.   Amennyiben fennáll a COVID-19 fertőzés gyanúja, akkor az értesített háziorvos, 
házi gyerekorvos, illetve kezelőorvos kötelessége az NNK által kiadott aktuális 
eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.  
 
7.4.   A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 
igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját 
hatáskörben nem bírálhatja felül.  
 
7.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta 
járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak 
kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket a szülőnek/gondviselőnek 
meg kell tenni.  
  

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 
  
8.1. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, 
pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív, akkor az adatok alapján 
az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az 
intézményben más munkarendet, amely az Operatív Törzs hatáskörébe tartozik. 
 
A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott 
fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti 
megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően 
koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben 
csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 
 
 Az intézmény a jogszabályok alapján az arra jogosult szervtől haladéktalanul 
tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény 
jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. 
A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg 
és hajtják végre.  
 
8.2. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 
ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes 
találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával 
– történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól 
az iskolát oktatási célból mindaddig nem látogathatják, amíg erre engedélyt nem 
kapnak.  
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8.3. Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül 
a tantermen kívüli digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben 
meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben 
objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi 
központ gondoskodik.  
 
8.4. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.  
 

9. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 
 

9.1. 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, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.  
 
9.2. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a 
koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal 
kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat 
tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat.  
 

10.KOMMUNIKÁCIÓ 
 

10.1. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK 
által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 
 
10.2. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu 
felületein kell követni.  
  
 
Dunaújváros, 2020. október 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Horváthné Ottinger Hajnalka 
igazgató 

  
 


