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JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL 

 
 

1. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van az iskola titkárságán keresztül telefonon a 0630/832-0093-es telefonszámon. 

 

2. A belépés 2 kapun történik.  

 

Hajnali ügyelet: főbejárat  

Alsó tagozat: 3. kapu (fél 8-tól 8-ig) 

Felső tagozat: főbejárat 

A belépés után kézfertőtlenítés történik (spricceléssel). 

 

Kilépés: jó idő esetén a főbejáraton, pedagógus kíséri ki a csoportokat az iskola előtti területre. 

Rossz idő eseténaz aula területét csoportokra felbontva, szintén pedagógus kíséretében. 

Egy gyermeket egy szülő hozzon és egy jöjjön érte. 

 

3. Tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

Alsó tagozaton ezt nem kérjük. Felső tagozaton az órát tartó pedagógus egyéni kérése alapján 

lehetséges, kérheti a tanulókat. (Idősebb, gyengébb immunrendszerű, betegeskedő kollégák 

kérésére.) Ha bármely tanuló rosszullétre panaszkodik, ezalól felmenthető, esetleg az óráról 

pár percre kiküldhető friss levegőért.  

 

4. A szülők figyelmét felhívtuk, hogy csak egészséges tanuló jöjjön iskolába. 

 

5. Ha egy gyermeknél a korona vírusra jellemző tüneteket észlelünk: 

 

 azonnal elkülönítjük az izolációs szobába, ami az orvosi szoba, 

 értesítjük az iskolaorvost, 

 értesítjük a szülő, 

 a következő 10 napban nem jöhet iskolába, utána pedig orvosi igazolást kérünk, miszerint 

„közösségbe mehet”. 

 

6. Közösségi területek használata: 

 Az iskolánkban a közösségi területeken való tartózkodást maszk használatához kötöttük. 

 A felső tagozat számára kijelölt területeket biztosítunk. 

 Az alsósok a saját blokkjukban maradnak. 

 A napközisek számára az udvart felosztjuk, a levegőzést időbeli csúsztatással oldjuk meg. 

 A büfé használatát korlátozzuk időben: 

- 1-2. évfolyamszabadidőben mehet, osztályonként maximum 4 fővel. 

- 3-4. évfolyam a 3. és a 4. szünetben mehet, osztályonként maximum 4 fővel. 

- 5-8. évfolyam az 1., 2., 5. szünetben, osztályonként maximum 4 fővel. 

 Ha és amennyiben a távolságtartó csíkok fel vannak festve.  

 

 Mosdóhasználat: a pedagógusok blokkonként megállapodnak a helyiség eltérő időbeli 

használatáról. 
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- A csengetési rendhez egyelőre nem nyúltunk, az első hét tapasztalatai alapján szeretnénk a 

legoptimálisabban megváltoztatni. 

 

7. Tantermi oktatás 

 

- Vándorlás nem lesz, az osztályok a saját tantermeikben lesznek a szakórákon is. Ez alól 

kivétel: informatika , nyelvórák, kémia.  

Az osztálylétszámok nem magasak, de a nagyobb termeket fogjuk használni. 

A fenti termekben minden óra után fertőtlenítjük a felületeket. Ennek okán átszerveztük a 

takarítók munkabeosztását, hogy több személy legyen ezekre a feladatokra a délelőtti tanítási 

időszakban. 

 

8. Testnevelés órák 

Ameddig az időjárás engedi, szabadterületen tartjuk az órákat. (? A pályát használhatjuk-e?) 

Az osztálylétszámok megfelelőek az öltözők használatához.  

 

9. Az „idegeneknek belépni tilos” feliratot kitettük mindkét bejárathoz. 

 

10. A szülői értekezletre gyermekenként egy fő szülő/gondviselő jöhet be, kizárólag maszkban. 

 

11. A portánál kiraktuk a maszk viselése kötelező feliratot és egy kézfertőtlenítőt. 

 

12. Minden osztályteremben és a változó diákcsoporttal működő termekben is kihelyezésre került 

egy kézfertőtlenítő, melyeket pedagógus irányításával használhatnak a tanulók. 

 

13. Rendezvények 

Szeptember és október hónapban tudatosan nem tervezünk rendezvényeket. 

 

Szülői munkaközösségi választmányi értekezletet tartunk osztályonként két SZMK szülő 

részvételével a nagy aulában, jól mozgatható székek használatával. Időpont: 2020. szeptember 

7. 17 óra.  

Az ezt követő időszakban bármilyen rendezvény esetén figyelembe vesszük az egészségünk 

védelmét szolgáló szabályokat. (Pl. résztvevők számának korlátozása.) 

 

14. Osztálykirándulások 

Az osztálykirándulásokat a tanév végére, június első hetére ütemezzük, természetesen 

kizárólag belföldre.  

 

15. Tájékoztatás 

Az eddig megszokott platformokon zajlik. 

- Szülői értekezlet: szeptember 2., szeptember 3.  

- Honlap: az adott helyzethez igazodva frissített információkkal. 

- Osztályfőnökök által: az osztály által kiválasztott és jól működő felületeken (Facebook 

csoport, E-kréta, e-mail üzenőfüzet). 

- A honlapra kerülő információkat az osztályfőnököknek megküldjük, ők azt is továbbítják. 

 

16. Étkezés 

Reggeliztetési és ebédeltetési rendet dolgoztunk ki, mely pontos időbeosztást jelent 

osztályonként. Előtte mindenki szappannak kezet mos.  
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17. Személyi higiéné  

Az első tanítási napon a 3 osztályfőnöki órán minden tanuló részletes tájékoztatást kap ezzel 

kapcsolatban az osztályfőnökétől. 

 

18. Takarítás 

Az osztálytermekben napközben is lesz felületfertőtlenítés (padok, székek, stb.), amikor a 

tanulók elhagyják a termet (ebéd, testnevelés, informatika, kémia, nyelvórák alatt). 

A takarítók részére jelenleg szemet védő védőeszközzel nem rendelkezünk.  

 

19. Vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó tanulók tartós betegsége esetén, 

amennyiben ezt orvosi igazolással hitelesíti, a hiányzását igazoltnak tekintjük.  

 

20. A hatósági karantén szintén igazolt hiányzásnak tekinthető. Ebben az időszakban a 

pedagógusokkal egyeztetett módon részt vehet az oktatáson. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 1.  

 

        Fodor Annamária 

         intézményvezető 

 

 

 

 

 JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL kiegészítés 

A 2020.szeptember 1-től életbe léptetett intézményi járványügyi protokoll minden egyes 

pontja a továbbiakban is hatályban marad visszavonásig. Az intézménybe egészséges tanuló 

és dolgozó jöhet be. A beléptetés 2 bejáraton történik. A felső tagozat a főbejáraton, az alsó 

tagozat az oldalsó bejáraton léphet be, mint eddig is. 

Október 1-től a következő további intézkedések lépnek életbe: 

Október 1-től a köznevelési intézményekben kötelező a testhőmérséklet mérése a 

beérkezéskor. 

Ennek intézményünkre vonatkozó megvalósítása a következő módon történik: 

1. A mérés az időjárástól függően a bejáratok előtt, illetve a 2 kapu közötti zsilipes részben 

lesz. A tanulók egyenként léphetnek oda be, a többiek kint várakoznak. 

2. Ha a gyermeket, tanulót az intézménybe kísérő, vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú 

személy a maszkot az előírásoknak megfelelően viseli, akkor a testhőmérsékletmérési pontig 

beléphet vele. Főleg az alsó tagozaton! 

3. Az intézménybe való belépés csak akkor lehetséges, ha a tanuló illetve dolgozó 

testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 Celsiusfokot. A mérés eredménye alapján az ennél 
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kisebb értéknél természetesen beléphet az aulába. 

4. Ha a mért érték az Tisztifőorvos Asszony által meghatározott hőmérsékletnél magasabb, a 

tanulót izoláljuk, és mielőbb értesítjük a szülőt, velük együttműködve gondoskodunk a tanuló 

hazajutásának megszervezéséről. 

Jelen intézkedés október 1-től visszavonásig érvényes. 

 

 

 

Budapest, 2020. 09. 29. 

 

Az intézmény vezetősége 

 



 

 

    

BUDAPEST XXI. KERÜLETI 

NAGY IMRE 

ÁLTALÁNOS ISKOLA  

OM 035185 

1214 Budapest, 

Simon Bolivár sétány 4-8. 

1/427-0197, 30/832-0039 

csepelamk.isk@gmail.com 

nagy-imre-iskola.webnode.hu 

 


