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A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében 

a 2022/2023. tanévben, a járványügyi készenlét idején alkalmazandó intézkedési 

terv 

2022. 09.12. 

Iktatószám:  

Jelen intézkedési tervünk a Hivatalos Értesítő 2022. 17. számban, 2022. 04. 07-én megjelent, a SARS-

CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályokat tartalmazó Eljárásrend, valamit 

az azt részben módosító 2022. szeptember 9-én életbe lépő, Nemzeti Népegészségügyi Központ által 

kiadott módosítás (51473-1/2022/JIF), valamint az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

INTÉZKEDÉSI TERV A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 6. verzió 2022. április” alapján 

készült. 

Ezen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi 

helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor az, melyről az 

intézmények tájékoztatást kapnak. Ebben az esetben, szükség esetén jelen Intézkedési Terv is 

módosításra kerül, mely visszavonásig érvényes. 

 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a 

fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

 

Az intézkedési terv nyilvános, minden módosítását követően felkerül az iskola honlapjára 

is. 

 

1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

 

1.1 Minden köznevelési intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő 

takarítást kell elvégezni. Az intézmények vezetői ellenőrizzék a takarítások végrehajtását. 

 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet 

tartalmaz. 

 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. 
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2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 

2.1 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. Amennyiben a szülők 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.  

 

2.2 A köznevelési intézmény házirendjében hozhat az intézmény területére érvényes, az 

egészségvédelemre vonatkozó belső szabályokat. 

 

2.2.1  Az épületbe csak a főbejáraton lehet belépni. Az épületbe csak a tanulók léphetnek be.  

Felelős: ügyeletes nevelő 
 

2.2.2. A tanévben is megtartjuk az előző évi rendet, mely szerint a szülők gyermekeiket az 

iskola két bejáratáig kísérhetik, és a tanítás végén a bejárati kapun kívül várhatják meg. 

 

 A tanítási idő végén a pedagógusok kísérik ki a gyerekeket a kapukhoz. Az 

felügyeletben maradó tanulók a német teremben tartózkodnak a felügyeletet ellátó 

kollégával. 

 

 Szülő/gondviselő/ hozzátartozó az iskola udvarán és épületében csak előre egyeztetett 

időpontokban, szülők számára is látogatható programokon, rendezvények idején, vagy 

ügyintézés céljából tartózkodhat. 

 

 

2.3 Járványhullám idején tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez 

lehetséges – el kell kerülni. A szaktantermek, tantárgyi bontótermek kivételével az osztályok 

a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják.  

 

2.4 A nagy létszámú gyermek, tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó esemény 

megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: 

 

• alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (kézfertőtlenítés, szellőztetés 

stb.), 

• zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri program szervezése.  

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

3.1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak 

használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után 

minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók 

esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). 
 Felelős: takarítók 
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3.2. A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. 
 Fel: takarítók 

 

3.3. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata kifejezetten 

kerülendő. 

 Fel.: takarítók 
 

3.4. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 
Fel.: minden pedagógus 

 

3.5. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek meg kell tanítani az 

úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd 

a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 
 Fel.: minden pedagógus 

 

3.6.A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. 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 

fertőtlenítésre kerüljenek. 
               Felelős: gazdasági üi.  

 

3.7. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét 

ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. 
 Felelős: gazdasági üi.:  

 

3.8. 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. 

 Felelős: minden nevelő 
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3.9. Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél 

gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. 

Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss 

levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. A légtechnikai 

eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

3.10. Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell. 
     Fel: testnevelők 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

4.1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A 

felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. 
 Felelős: Konyha üzemeltetője 

4.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 
 Felelős: minden pedagógus 

 

4.3. Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, 

fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni. 
Felelős: Konyha üzemeltetője 

 

4.4. Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, 

vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. 

Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem 

tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő. 
 Felelős: Konyha üzemeltetője 

 

4.5. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák 

cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, 

tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták 

egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje 

minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása 

ajánlott. 
 Felelős: Konyha üzemeltetője 

  

4.6. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell 

biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem 

üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és 

betegség gyanúja esetén intézkedjen. 
 Felelős: Konyha üzemeltetője 

5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
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5.1. A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális határátlépési szabályok 

alapján lehetséges, az ezzel kapcsolatos tudnivalók a Rendőrség honlapján megtalálhatóak. 

 

 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

7. 6.1A 20/2012 (VIII. 31. ) EMMI rendelet 51.§ (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által 

meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus 

megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való 

elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a 

gyermek, a tanuló szüleit. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. (2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a 

tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol 

marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a) a gyermek, a 

tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, b) a gyermek, a tanuló beteg volt, 

és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, c) a gyermek, a tanuló hatósági 

intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, d) a 

gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának 

időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja, e) az általános iskola 7–8. 

évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10–12. évfolyamos tanulója – tanítási évenként 

legfeljebb két alkalommal – pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási 

céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással 

igazolja. (3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén – amennyiben a kollégium 

nem az iskolával közös igazgatású intézmény – a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló 

első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem 

tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni 

a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése 

eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti 

szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. ( 4)b) tanuló esetén a 

tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén – gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló 

kivételével – a gyermekjóléti szolgálatot. (4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat 

az óvoda, az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési 

tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a 

gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet 

megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.  (5) Ha a tanköteles 

tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb 

foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével –, valamint ismételten 

tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az 

értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási 

évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul 

értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és 

gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi 

szakszolgálatot. 



6 
 

(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás 

megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben 

összesen 

b) tanköteles tanuló esetén harminc tanítási óra és egyéb foglalkozás. 

(7) Ha a tanulónak– az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy 

tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a 

kétszázötven tanítási órát, 

b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, 

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a 

tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen. 

(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor 

tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai 

foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési 

kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, 

tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az 

első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel 

nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 (10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a 

házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az 

idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának 

minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 

  

6.2.     Minden pedagógus köteles a saját tanítási óráján a hiányzókat naprakészen, pontosan jelölni 

a  Kréta naplóban.  

 

8. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

7.1.     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. 

 

7.2.     Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól 

függetlenül is), különös tekintettel a koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által 

kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett 

utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői 

szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a 

kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori 

szellőztetésről. 

 

7.3.     Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele 

szükséges,mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az 

eszközök  fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel 

 

9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

8.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

https://njt.hu/jogszabaly/2012-2-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00
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észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola egészségügyi 

orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a 

szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy 

feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően 

az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

 

         Elkülönítő helyiség: 2. emelet fejlesztő szoba  

      Az elkülönítő helyiségben gumikesztyűt, szájmaszkot, szemetes zsákot, papír törölközőt, 

      lázmérőt kell tartani, ennek meglétét folyamatosan ellenőrizni. 

      Felelős: gazdasági ügyintéző 

 

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

 

8.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve 

a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben 

fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek 

megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

 

8.4. 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. 

 

          

 

 

Nyíregyháza, 2022. 09. 12.  

 

 

                               Simonné Gincsai Rita  

                                    tagintézmény-vezető
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1. sz. melléklet  

 

TAKARÍTÁSI  NAPLÓ 

 

Helyiség(ek) megnevezése:.......................................................................... 

 

A takarítás az utasításban meghatározottaknak megfelelően történt:  

 

Dátum (év, 

hó, nap) 

Takarítás pontos időpontja  

(óra, perctől - óra percig) 

Végezte 

(aláírás) 

Ellenőrizte 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 


