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AZ ESZTERÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁRVÁNYÜGYI 

INTÉZKEDÉSEI 

a 2020/2021. tanévre 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 

A szülők/gondviselők reggelente a gyerekeket az iskola kapujáig kísérhetik, ez alól kivétel 

az elsős szülő (1 fő) az első tanítási hét reggelein (minden esetben szájmaszkkal). 

Délután szintén az iskola előtt várják a gyerekeket. Az érintett szülő gyermekét a 

portaszolgálat segítségével hívjuk a bejárathoz. A TANULÁSI IDŐT KÉRJÜK 

TISZTELETBEN TARTANI (14.30-15.30 között)!  

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket (hőemelkedés, láz, köhögés stb.) nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja. 

Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk el. Kérjük, hogy az 

intézménybe érkezéskor minden belépő alaposan fertőtlenítse a kezét! 

Lehetőség szerint meg kell előzni a csoportosulásokat a tanév folyamán, mind az iskola 

területén, mind az iskola épülete előtt. 

Mivel az intézmény területére a dolgozókon és tanulókon kívül mások csak indokolt esetben 

léphetnek be (minden esetben szájmaszkkal), aki ügyet kíván intézni, megteheti telefonon a 

titkárságon, vagy előzetes időpontot egyeztetve felkeresheti a titkárságot, vagy az iskola 

vezetőit. 

Kérjük, hogy az osztályfőnököket, tanítókat, szaktanárokat kizárólag telefonon, vagy e-mailen 

keressék.  

 

         RENDEZVÉNYEK 

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információk e-mailben, a Köznevelési 

Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb 

intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz.  

A személyes jelenléttel szervezett szülői értekezletekre gyerekenként egy fő jöjjön, hogy a 

teremben ne legyenek zsúfoltan. 

 

Az iskolai rendezvény megszervezése során figyelemmel kell lenni az alábbiakra:  

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,  

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),  

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása.  
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EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  

A szülők/gondviselők amennyiben gyermekeiknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi 

vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú, 

vagy igazolt fertőzés van.  

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosást, melyet – lehetőségeink 

függvényében -  vírusölő hatású kézfertőtlenítővel egészítünk ki.  Kéztörlésre papírtörlőket 

biztosítunk.  

A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulókat folyamatosan tájékoztatjuk. Kérjük a 

szülőket, hogy a gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes 

kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében  kiemelt figyelmet  

fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A 

helyiségek ablakát az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.  

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.  

A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk.  

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, 

ezért a testnevelési órák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető 

legyen az öltözőkben történő csoportosulás.   

Ezen felül kérjük, hogy minden tanuló táskájában legyen egy csomag fertőtlenítő kendő, amivel 

felszerelését szükség esetén a nap során áttörölheti. 

 

A TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

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) vagy például immunszupprimált állapota miatt, 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.  

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

 

TEENDŐK BETEG TANULÓ ESETÉN 

Amennyiben egy tanulónál a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, 

egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a 
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további teendőkről. A tanuló szülőjének/gondviselőjének értesítéséről is gondoskodunk, 

kérjük, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. 

Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza.  

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉS ESETÉN 

Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív 

Törzs dönt.  

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 nem látogathatják.  

Amennyiben iskolánkban átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális 

munkarend, a gyermekfelügyeletet megszervezzük a szülők támogatása érdekében. 

Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, 

arról a tankerületi központ gondoskodik. 

  

KOMMUNIKÁCIÓ 

Kérjük, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a 

www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kövessék.  

 

Csomád, 2020. augusztus 27. 

         Varga László s.k. 

         intézményvezető  


