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SA2701   7541 Kutas, Petőfi u. 80/A.       E-mail: titkarsag@altisk-kutas.edu.hu        Telefon/ fax:82/ 568-013 

 

HELYI INTÉZKEDÉSI TERV 

A RÉVKOMÁROMI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDJE 

 

6. verzió (változásokkal egységes szerkezetben)  

2022. szeptember  5-től 
 

1 Bevezetés   

1.1 Az intézkedési terv célja  

 az iskolai közösség minden tagjának élet-, egészségvédelme,  

 a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzése,  

 az intézményi működés stabilitásának garantálása,   

 a tanév lebonyolítása. 

1.2 Az intézkedési terv területi, személyi hatálya  

Az intézkedési terv személyi hatálya kiterjed  

 az egész intézményre,   

 minden diákra és törvényes képviselőjére,  

 minden pedagógusra,  

 minden nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozóra,  

 minden technikai dolgozóra,  

 minden, az épületbe belépő személyre. 

   

Az intézkedési terv időbeli hatálya   

 Hatályba lépés: 2020. szeptember 1.   

 Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. A 

módosítására  a  járványügyi  helyzet  alakulásától  függően,  a  tapasztalatok 

figyelembe vételével kerül sor. 

2 Fertőtlenítés, takarítás 

1) Az intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

elvégezni.  

2) A technikai dolgozók külön kiírt, takarítási eljárási rend szerint minden tanítási 

napon/munkanapon fertőtlenítik az épületet és bútorzatát.  

3) A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében napi többszöri fertőtlenítő 

takarítást kell végezni (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben). 
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4) 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.) valamint a padló és a 

mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.  

3 Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások 

1) Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja, a 

szülő csak tünetmentesen küldheti gyermekét az iskolába.  

2) Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a gondoskodniuk kell a 

háziorvos felkereséséről.  

3) A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél, illetve vele együtt élő 

családtagjainál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés kerül megállapításra. 

4) Amennyiben a dolgozó COVID tüneteit mutatja, köteles azonnal jelezni az iskolának, 

és otthon maradni.  

5) A lázas, vagy tüneteket mutató gyermeket azonnal elkülönítjük társaitól. Erről a 

szülőt/gondviselőt értesítjük, aki haladéktalanul köteles gyermekét az iskolából 

hazavinni.  

6) Az a tanuló vagy dolgozó, 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. A szükséges igazolásokat az 

iskola titkárságán kell bemutatni. A meggyógyult diák az iskolába jövetelekor az 

orvosi/hatósági igazolást azonnal átadja osztályfőnökének (annak távollétében az 

iskolatitkárnak), a dolgozó az igazolást a titkárságon  adja le, csak ezután vehet részt a 

tanuló vagy alkalmazott a munkában. Egyéni elbírálásra nincs lehetőség. 

7) A szülők, külső látogatók ügyintézés céljából történő személyes megjelenése előre 

egyeztetett időpontban, csak a járványügyi előírások betartása mellett történhet. Az 

iskola bejáratánál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata kötelező 

számukra, és az intézménybe csak maszkban léphetnek be.  

8) Az intézmény közösségi rendezvényei a mindenkori országos szabályozások 

figyelembevételével kerülnek lebonyolításra. 

4 Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása  

1) Az intézménybe a főbejáraton lehet belépni. Az udvari bejárat nem használható.  

2) Az intézménybe lépéskor a kézfertőtlenítés mindenki számára kötelező! Ennek 

feltételeit az intézmény biztosítja. 

3) A tanulókat szüleik, az iskola kapujáig kísérhetik, a tanítás végén ott várakozhatnak 

rájuk. 
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4) Mind az intézmény épülete előtt, az intézmény területén tilos a csoportosulás. 

5) Kerülni kell a megszokott – testi érintkezéssel járó – üdvözlési formákat 

(pl. kézfogás, ölelkezés). 

6) A iskolaépületben, tantermen kívül, a közösségi terekben lehetőség szerint a 1,5 

méteres védőtávolságot be kell tartani.  

7) A folyosókon való közlekedés során a jobb oldali haladást kell követni a védőtávolság 

betartásával. 

8) Az  iskolából való távozás előtt (hazamenetelkor, külső foglalkozásra való távozáskor) 

a csoportok a teremben vagy az udvaron sorakoznak, a zsibongót várakozás nélkül, 

folyamatosan hagyják el. 

9) Minden iskolába belépő köteles maszkot magánál tartani, és az előírt helyzetekben 

viselni.  

10) A tantermekben igyekszünk a minél nagyobb szociális távolság (1,5 m) betartására, a 

szellős elhelyezésre.  

11) Az órarend elkészítésénél figyelembe vettük, hogy minél kevesebb teremváltásra 

legyen szükség, valamennyi osztály állandó osztályteremben tanul, kivételt képez ez 

alól az informatika és a testnevelés óra. 

12) Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. 

13) A tanulói számítógépekkel felszerelt termekbe való belépéskor mindenkinek alaposan 

fertőtleníteni kell a kezét a kihelyezett kézfertőtlenítővel. 

14) A testnevelés órákat lehetőség szerint az időjárás függvényében szabad téren kell 

megtartani, ehhez a tanulóknak kinti ruházatot is kell hozni. Az órák során mellőzni 

kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

15) A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért fokozottan 

figyelünk a tornaórák előtti és utáni öltözésre, az öltözőket rotációs rendszerben 

használjuk. 

16) Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét 

rendszeresen fertőtlenítjük. 

17) A diákok tartózkodjanak a különböző eszközök (pl. toll, radír, 

szövegkiemelő, számológép) közös használatától. 

18) Tantermeket, folyosókat, valamint a szociális helyiségeket fokozottan szellőztetni kell.  

19) A mosdókban a megfelelő védőtávolság és a személyi higiénia betartása különösen 

fontos. Ennek megfelelően a mosdókban egyszerre csak korlátozott számú személy 

tartózkodhat (felsős mosdók 6 fő, alsós mosdók 3 fő). 

20) A személyi higiéne alapvető szabályainak betartása minden tanuló számára kötelező. 

21) A gyakori kézmosás/kézfertőtlenítés elengedhetetlen (az intézménybe érkezéskor, 

étkezések előtt és után, mosdó használat előtt és után, teremcserekor.)  

22) Az iskola mellékhelyiségeiben szappanos, fertőtlenítőszeres kézmosási lehetőséget, 

biztosítunk, a mosdó használata után a kézmosás mindenki számára kötelező. 

23) Tüsszentés, köhögés esetén papír zsebkendő használata ajánlott, amelyet használat 

után azonnal el kell dobni, majd kezet kell mosni. 
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5 Étkeztetésre vonatkozó szabályok  

1) A tízórait és uzsonnát, a tanulók osztálytermeikben biztosított higiénikus körülmények 

között fogyaszthatják el, csak az ebédeltetés történik az ebédlőben.  

2) Étkezés előtt és után alapos szappanos kézmosás vagy kézfertőtlenítés szükséges.  

3) Az ebédlőbe vonuláskor és a sorban álláskor a védőtávolságot be kell tartani, 

mindenki számára a maszk viselete kötelező ezekben a helyzetekben. 

4) A tanulók saját csoportjukban állandó asztaltársasággal étkezhetnek, kerülni kell  a 

csoportok keveredését.  

5) Az asztaltársaságok cserélődése felületfertőtlenítés után történhet. 

6) A szokottnál is nagyobb gondot kell fordítani 

 az evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő 

mosogatására, 

 a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől 

védett tárolására. 

6 Iskola egészségügyi ellátás szabályai  

1) Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi vizsgálatok maradéktalanul 

megtörténnek a járványügyi előírások betartása mellett.  

7 Tanulói hiányzások kezelése 

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, immunszupprimált állapot), erről 

orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt 

hiányzásnak tekintjük. 

2)  Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba 

kerül a részére előírt karantén időszakára. 

3) A betegség időszakában, vagy az esetleges karantén idején a tanuló az otthona 

elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési 

forma mellett részt vehet az oktatásban. 

7. Teendők beteg személy esetén  

1) Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, az elkülönítés helye az erre kijelölt 

egészségügyi helyiségben történik.  
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2) Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a 

figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

3) A szülő, gondviselő értesítéséről az iskolatitkár, távollétében a pedagógiai asszisztens 

gondoskodik.  

4) A tünetekkel rendelkező gyermek lehetőség szerint ne használja a 

tömegközlekedést, hanem egyénileg autóval szállítsák, maszkban. 

5) A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  

6) Az elkülönítő helyiséget minden alkalom után szabályszerűen 

fertőtlenítjük. 

7) A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza.  

8.  Kommunikáció  

1) Kérjük a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos 

híreket a www.kormany.hu  és a www.oktatas.hu  felületein kell követni.  

2) A szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg.  

3) A szülők a szükséges információkat e-mailben, a KRÉTA rendszeren keresztül, az 

iskola honlapján, illetve az iskola kerítésére kifüggesztve tekinthetik meg. Kérjük, 

ügyintézés céljából az elektronikus csatornákat részesítsék előnyben!  

 

 

Kutas, 2022. szeptember 5. 

 

        
 

http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/

