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JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV
A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió
állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni
védekezés minél hatékonyabb megszervezése.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a Nemzeti
Népegészségügyi Központtal állította össze azt a járványügyi protokollt, melyet leképezve iskolánk
mindennapi életére, ezen dokumentumban hozunk nyilvánosságra.

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
1.1 Minden köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni a
tanévkezdés előtti hetekben, napokban. Intézményünkben ez augusztus hónapban valósult meg.
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
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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 vegyen részt. Az iskola egész területén (beleértve az udvart is) a
tantermeken és a tanári szobán kívül a maszk viselése és a kézfertőtlenítés kötelező. Kérjük,
hogy amennyiben 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, és az erről szóló járványügyi határozatot köteles
emailben továbbítani az iskola részére.
2.2 Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi
csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény
épülete előtt.
2.3 Intézményünkben a tudásszint- alapú oktatás- módszertan miatt több mint 150 csoportban tanulnak
a gyerekek, így lehetőségünk van a kiscsoportos oktatás keretein belül szellősebben, lazábban
kialakítani az ültetési rendet. Az egész osztályt érintő tanítási órák esetén a tanterem szellőztetéséről
kell gondoskodnunk. Egész osztályos tanítási órák esetén ajánlott a maszk használata.
2.4 A szünetek alatt, továbbá az ebédlőnél, valamint a büfénél történő sorban állasnál szintén
kötelező a maszk viselése, valamint a 1,5 m-es távolság betartása.
2.5 A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során
mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A testnevelés óra alól felmentett
tanulóknak kötelező a maszk használata. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó
edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
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2.6 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.:
tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) rendezvény megszervezése során
tekintettel 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.
Ezeket a rendezvényeket iskolánk későbbi időpontra halasztotta.

2.7 Az osztálykirándulásokat, tagozatos és fakultációs kirándulásokat az első félévben nem tartjuk meg.
2.8 Személyes jelenléttel járó szülői értekezletet kizárólag a 7. és 9. évfolyamos osztályoknak, az
udvaron tartunk, tanulónként egy szülő részvételével, a megfelelő járványügyi előírások betartásával.
A szükséges információk továbbra is a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben
(KRÉTA) és a közösségi zárt csoportokban juttatjuk el a szülőkhöz.
2.9 Intézményünkbe külső személy (szülő, hozzátartozó, látogató) NEM LÉPHET BE
visszavonásig.
2.10

A titkárságon a maszk használata kötelező. Egyidejűleg két ember tartózkodhat a titkárságon.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
3.1 Az intézmény bejáratánál, valamint az intézmény több pontján vírusölő hatású kézfertőtlenítőt
biztosítunk. 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).
3.2 Belépéskor minden diák és dolgozó esetében lázmérés történik.
3.3 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, továbbá fertőtlenítőszer
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adagolókat helyezünk ki a frekventált pontokra.
Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.

3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók részletes tájékoztatást kapnak iskolánk
védőnőjétől.

3.5 A bútorzatot, a korlátokat, az ajtó- és ablakkilincseket, a csaptelepeket, a villanykapcsolókat, a wclehúzókat és az ajtókat naponta többször fertőtlenítjük. A padlózatot szintén vírusölő hatású szerrel
fertőtlenítjük naponta többször is.

3.6 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.
3.7 A sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1 A Hatvani Közétkeztetés Nonprofit Kft. gondoskodik az étkezés helyszínének, továbbá az
evőeszközök, tányérok, poharak (stb.) tisztaságáról, annak rendszeres fertőtlenítéséréről. A felületek
tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok
megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
4.2 Kérjük a szülőket, hogy hívják fel gyermekeik figyelmét az étkezések előtti és utáni alapos
szappanos kézmosásra és kézfertőtlenítésre.

4.3 Az ebéd előtti és a büfénél történő sorban állasnál kérjük betartani a másfél méteres védőtávolságot
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és a maszk használatát.
4.4 Az étkeztetést végző személyzet számára az üzemeltetőnek 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.

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

5.1 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.
Iskolánkban ennek megfelelően azonnal megkezdődik a testnevelési felmentést igénylő tanulók
szűrése, ezért kérjük, hogy már az első tanítási héten hozzák magukkal a felmentést kérő orvosi
igazolásokat, javaslatokat.
Elkezdődik továbbá a 7. évfolyam tanulóit érintő kötelező védőoltás beadása, továbbá az
iskolaorvosi szűrések.
5.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az
iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az
egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek
megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és
a tanuló folyamatos együttműködését.
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5.3 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.

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) 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.
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.
6.4 A betegségből visszatérő tanuló köteles igazolást hozni, melyen a gyermek személyi azonosító
adatain kívül az alábbi kötelező adattartalom szerepel:
"Fent nevezett gyermek . . . -tól . . . -ig betegség miatt nem látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt. ”

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
7.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni, majd értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes
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eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is
gondoskodunk, 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.
7.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
7.3 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.

7.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza, melyet az intézménynek 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 meg kell tenni.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
8.1 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye
alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények,
illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel
jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
8.2 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben
más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív
Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján 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
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szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
8.3 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.
KOMMUNIKÁCIÓ
9.1 Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell
követni.
9.2 Intézményünk honlapján, a www.bajza.hu weboldalon folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket és
a tanulókat az aktuális eseményekről.
9.3 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és
honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

Nehéz és megdöbbentő napok, hetek, hónapok ezek mindannyiunk számára. Kérem, vigyázzanak
gyermekeikre (gyermekeinkre) és magukra!
Mi, a Hatvani Bajza József Gimnázium vezetősége és nevelőtestülete megteszünk minden tőlünk telhetőt azért,
hogy sikerüljön átvészelni ezt a megterhelő időszakot.

Megjegyzés:
Forrás:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_r
eszere_2020_2021_tanev.pdf (Letöltve: 2020. augusztus 27.)

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (Letöltve: 2020.09.18.
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Hatvan, 2020.augusztus 27.
(Módosítva:2020. szeptember 18.)

Deák Andrea
intézményvezető
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