
A KANDÓ TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉTI HELYZET IDEJÉRE 

4. módosítás 

 

A Kandó Téri Általános Iskola Intézkedési Terve a járványügyi készenléti helyzetre 2020. szeptember 

1-től módosításáig, visszavonásáig érvényes. Az intézkedési tervben foglalt előírások a Házirendben 

és az SZMSZ-ben megfogalmazott szabályozásokat a járványügyi helyzet időszakára felülírják.  

A két legfontosabb irányelv: 

- lehetőség szerint kerülni kell a különböző csoportok keveredését, 

- iskolába idegen csak indokolt esetben és a járványügyi előírásokat, az iskola protokollját 

betartva lépjen be! 

Az EMMI hatályos eljárásain kívül az alábbi helyi szabályokat határoztuk meg: 

1.  Az intézményt egészséges és tünetmentes tanuló és dolgozó látogathatja. 

2. A koronavírussal fertőzöttségről, vagy akár gyanújáról a titkarsag@kandosuli.hu e-mail címen az 

iskolát haladéktalanul tájékoztatni kell.  

3. Kérjük, a szülő az osztályfőnöknek jelezze, ha gyermekének légúti allergiás tünetei vannak. 

4. A szülő reggel fél 9-ig köteles jelezni az osztályfőnöknek és az intézményvezetőnek a 

titkarsag@kandosuli.hu e-mail címen, ha a tanuló otthon marad. Kérjük, a szülő adjon 

tájékoztatást a gyermek tüneteiről, vagy az orvosi diagnózisról. Koronavírus fertőzöttségre gyanús 

tanuló testvérének is otthon kell maradnia!  

5. A koronavírus fertőzöttségre utaló tünetek fennállása esetén a tanulót az 1. emeleti elkülönítőbe 

kell küldenie a pedagógusnak.  

Jelenleg a COVID-19 2020.10.01-én kiadott eljárásrend van érvényben. Eszerint „koronavírus 

fertőzésre gyanúsnak kell tartanunk minden gyermeket, akinél az alábbi tünetek EGYIKE fennáll: 

- láz, 

- köhögés, 

- nehézlégzés, 

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya, 

- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, 

izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.” 

mailto:titkarsag@kandosuli.hu


Az elkülönítőbe a gyermekhez csak maszkban, kesztyűben lehet belépni. A szülőt és az 

iskolaegészségügyi orvosát, vagy a körzeti gyermekorvosát telefonon értesíteni kell. A gyermek 

orvosi igazolás bemutatásával térhet vissza a közösségbe.  

Fertőzöttség esetén az eljárásrend az otthoni izoláció megszüntetésének feltételeiről az alábbit 

írja elő: 

„A beteg (gyermek) legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után 

legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját a fertőzés 

igazolása utáni 10. napon lehet feloldani.” A járványügyi megfigyelést (hatósági karantén) 

feloldó határozat mellé a gyermek állapotáról orvosi igazolást is kérünk feltölteni a KRÉTA 

felületére. A tanuló két hétig felmentést kap a testnevelés óra mozgás anyaga alól. 

6. A magas fertőzöttségű országból visszaérkező tanulónak két hetes karantén után,az  első nap 

érkezéskor az 1. mellékletben található kitöltött nyilatkozatot kell benyújtania az osztályfőnöknek. 

7. Az előre bejelentett kikérést (orvosi vizsgálat, családi ok stb.) a szülő igazolja.  

Bármely betegség, beleértve a COVOD19-cel történt megfertőződöttség esetén orvosi igazolást 

kell hozni, melyet az iskolába érkezéskor, vagy azt megelőzően az osztályfőnökhöz el kell juttatni. 

8.  Ha a tanuló olyan krónikus betegséggel küzd, amely súlyosbíthatja a fertőzés lefolyását - a saját 

védelme érdekében - iskolába nem járhat. Betegségéről orvosi szakvéleményt kell benyújtania, 

így lesz a tanuló hiányzása igazolt. A KRÉTA-n keresztül kapja meg a tananyagot, a számonkérés 

és értékelés módját a pedagógus határozza meg. 

9. A gyermekkel egy háztartásban élő, a fertőzés lefolyását súlyosbító krónikus betegséggel küzdő 

családtag védelme érdekében, akkor maradhat önkéntes karanténban tanköteles tanuló, ha a beteg 

kezelő orvosának állásfoglalása ezt indokoltnak tartja. 

10. A kontakt tanuló járványügyi megfigyelésének, hatósági karanténjának (2. melléklet)  és az 

egészségügyileg indokolt önkéntes karanténjának (1. mellékelet) idejét igazolt hiányzásnak 

tekintjük, de a tanuló a tünetmentességét igazoló,  kitöltött nyilatkozattal térhet vissza a 

közösségbe.  

Mivel az utóbb időben a járványügyi megfigyelés (karantén) elrendelése nem érkezik meg időben, 

ezért  

-a helyi elkülönítés (izolálás) napjait és  

-az igazolt pozitív teszt eredményű tanuló osztálytársainak a távolmaradását intézményvezetőként 

igazolom, a megbetegedett diák hiányzásának első napjától a 10. napig terjedően. 

 

11. Az intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve 

javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából 



érkezőn, a gyermeken, illetve a tanulón és a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint 

– kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. 

12. Az első osztályosok szülei napi szinten tarthatják a kapcsolatot a tanító nénikkel a kialakított 

elektronikus levelező rendszeren keresztül.  

13. Belépéskor a tanulók kezét és cipőtalpát fertőtlenítjük, 2020.10.01-től testhőmérsékletet mérünk. 

Ha a tanuló testhőmérséklete ismételt mérés után 37,8°C, vagy e feletti a szüleit értesítjük, és a 

gyermeket elkülönítjük. Az esetleges torlódáskor a védőtávolságot tartani kell! 2020. november 

03-tól a főbejáraton, a hőkapunál a tanulók az alábbi időbeosztás szerint érkeznek az iskolába: 

7:25-7:40 között 1.3.4. évfolyamosok, 7:40-7:55 között az 5. és 6. évfolyamosok. 

14. Minden szünet végén a tantermekben lévő mosdóknál - első sorban a tantermen kívülről érkezők 

- mossanak kezet, vagy használják a kézfertőtlenítőt! A helyiségekben vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőt kell kihelyezni!  

15. A tanulók az első osztályfőnöki órán és minden szünidő után tájékoztatást kapnak a személyes 

higiénia alapvető szabályairól, a számukra fontos elvárásokról az intézményi protokollból. 

16. Az osztálytermen kívül a maszk viselése kötelező, mivel iskolánkban a közösségi területeken a 

1,5m-es védőtávolság nem tartható. A tantermekben a tanulónak és a pedagógusnak a maszk 

viselése erősen ajánlott. 

17. A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban, szoros testi kontaktust igénylő feladatok 

mellőzésével, a védőtávolság megtartásával, eszköz használat nélkül kell megtartani. A használt 

eszközöket, felületeket, öltözőt a csoportok után fertőtleníteni kell.  

18. Énekórán az éneklés csak akkor lehetséges, ha a tanulók közötti megfelelő távolság betartható. 

Zenehallgatás, zenetörténet oktatása kerüljön előtérbe.  

19.  Az ének, technika, angol, testnevelés és informatika, 5. évfolyamon a magyar, 7-8. évfolyamon 

matematika órák után a tantermek, öltözők felületeit fertőtlenítenie kell a takarítónak a tanár 

segítségével! A csoportbontásos oktatás feltétele, hogy ezeken a tanórákon a maszkot a más 

osztályból érkező tanulóknak viselnie kell a különböző csoportok keveredése miatt. Kérem, hogy 

a bontott angol és matematika órákon egy padban csak azonos osztály tanulói üljenek!! 

20. A tankerület biztosítja a szappant, fertőtlenítőszert a kézmosáshoz, a felület fertőtlenítéséhez, a 

papír kéztörlőt, a tantermekben a vírusölő kézfertőtlenítő gélt.  

21. Az étkezőben, kérjük, a tanulók csak az étkezés idejére vegyék le a maszkot, egy asztalnál csak 

azonos osztályba járók étkezzenek. A MOK-ban lévő csoportjaink 2020. 09. 14-től helyben 

ebédelnek. 

22. A portán mosható maszk kölcsönözhető. Tanítás végén zárható dobozba kell elhelyezni ugyanitt, 

melyből -érintés nélkül- fertőtlenítő mosásba kerül. 



23. A tan- és tornatermek, folyosók, étkezők, közösségi terek szellőztetése folyamatos kell, hogy 

legyen! 

24. Ügyintézés elsődlegesen telefonon, (+3630/357-6129) e-mailben, (titkarsag@kandosuli.hu) vagy 

a KRÉTA e-Ügyintézés felületén történjen!  Kérjük a szülőket, hogy ne papíron, hanem a KRÉTA 

e-Ügyintézésén keresztül intézzék az igazolásokat, kikérőket, kérelmeket is.  

25. Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén az intézményvezető engedélyével, maszkban léphet 

be a szülő az intézménybe fertőtlenítés után. A portán a belépő nevét, belépés okát, időpontját és 

a bejárt útvonalat egy füzetben rögzítjük. Egyszerre csak egy szülő tartózkodhat az épületben, s 

csak a kijelölt útvonalat használhatja. 

26. A szülői értekezleteket, fogadóórákat online tartjuk. 

27. Kérjük, mindenki kerülje az iskolában és előtte a csoportosulást! 

28. A büfé mindaddig nyitva tarhat, amíg az alábbi változtatásokkal a védőtávolságot a tanulók között 

biztosítani tudjuk. Az aulából a bútorok egy részét elszállítjuk, kijelöljük a sorban állás helyét és 

paravánnal választjuk el a büfére és étkezőbe várakozókat. A büfében megvásárolt élelmiszerrel 

a földszinti aulát azonnal el kell hagynia a tanulónak. 

29. Az étkező ajtajában, a kézmosásánál egyszerre csak egy osztály várakozhat! 

30. Az iskolán kívüli és belüli versenyek online kerülnek megrendezésre. 

31. A kötelező úszásoktatás elmaradnak. Iskolánk tanulóinak az iskolán belüli gyógytestnevelést az 

előírások betartásával tartjuk meg. Az orvosi szűrővizsgálatokat a járványügyi előírásokat betartva 

szervezzük meg. 

32. Tömegközlekedési eszközt iskolai szervezésben nem használhatnak tanulócsoportjaink. 

33. A pedagógusok (pedagógiai asszisztensek, fejlesztő-, gyógypedagógusok, védőnő, orvos) a 

gyerekek közé (szünetben) csak maszkban, arcvédő pajzsban mehetnek. A tanári szobában a 

maszk viselése kötelező. 

34. Az időjárás függvényében minden szünetet - az étkező szünetek kivételével, amikor az 

osztályteremben tartózkodnak a tanulók - az iskola udvarain és a Kandó téri játszótéren töltjük. 

Csoportos beszélgetéskor, sorakozáskor kérjük, hogy vegyenek fel a tanulók maszkot! Rossz idő 

esetén a diákok az osztálytermekben töltik a szünetet. Kérjük, csak indokolt esetben és csak 

maszkban hagyják el a termet! 

35. A különböző osztályok érintkezésének elkerülése végett a 1-3. évfolyamon a napközis 

foglalkozások 16:30 óráig tartanak, a nagy létszámú, több osztályból álló tanulói ügyeletek 

helyett. A felsős napközis foglalkozásokat a 2. emeleti kisfolyosón -a különböző osztályok 

tanulóit más-más terembe helyezve- szervezzük meg.  



36. A takarítóknak (karbantartóknak, kertésznek) a gyerekek között, a fertőtlenítéskor maszkot, 

szükség esetén kesztyűt kell viselniük! 

37. A tanítási szünetekben fertőtlenítő nagytakarítást végeznek a takarítók. 

A délelőtti fertőtlenítést 3 takarító végzi: egy fő a MOK-ban, ketten a főépületben. 

o Becsöngetés után az ajtók kilincsét kívül-belül, a mellékhelyiségeket, a lépcsőházat (különösen 

a korlátot) és a közösségi helyiségek felületeit (aulát) fertőtleníteniük kell a délelőtti műszakban 

dolgozó takarítóknak. 

o Szünetekben a megadott órarend szerinti osztályok váltása között a tantermek padjait, ajtaját, 

kapcsolókat szükséges fertőtleníteniük, ebben az órát tartó szaktanárok segítik a munkájukat. 

o Az étkező asztalait, székeit, csapokat, stb. 11:45-12:45 között Horváthné Szabó Mária, 12:45-

13:45-ig Sebők Béláné fertőtleníti minden csoport után. 

A délutáni 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. A takarítás ellenőrzésével Csizmadiáné Hajnal Beáta 

intézményvezető-helyettest bízom meg. 

38.  A napi fertőtlenítésről, takarításról a takarítónőknek, a fertőtlenítőszer felhasználásáról az 

Netling Kinga iskolatitkárnak naplót kell vezetnie! 

39. A fejlesztő foglalkozásokon maximum 3 gyermek vehet részt. Közös játék, csoportmunka során 

kérjük, hogy viseljenek maszkot vagy arcpajzsot! A tanulók a foglalkozásokon saját 

íróeszközeiket használják!  

40. Az iskola tantermeit, étkezőjét a külső bérlők nem használhatják. 

41. A délutáni tornaterembérlők biztosítsák belépéskor a kézfertőtlenítését! Az iskola területére, 

épületébe szigorúan csak az edzéseken, foglalkozásokon részt vevők léphetnek be, kísérőik nem! 

A felületek fertőtlenítése az bérlők feladata. 

42. Egy osztály, vagy intézmény koronavírus fertőzés érintettsége esetén csak az Oktatási Hivatal 

rendelhet el rendkívüli szünetet, tantermen kívüli digitális munkarendet a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ járványügyi megfigyelést (hatósági karantént). 

 

Kérek mindenkit, hogy a fenti szabályokat, ajánlásokat, kéréseket tartsák be! 

Védjük magunkat! Védjük egymást! 

 

 



Budapest, 2020. november 02.    

        Novák Csilla  

        intézményvezető  



1. melléklet 

 

Szülői nyilatkozat  

 

Kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot kézzel megírva, vagy kinyomtatva, kitöltve hozza magával 

gyermeke az első tanítási napon az iskolába!  

 

Gyermek neve, osztálya: ……………………………………………………………………………. 

Kérjük, a megfelelő szövegrész aláhúzásával válaszoljon. 

Gyermekem az elmúlt két hétben  

- nem volt külföldön 

- volt külföldön:. ……………………………. (ország neve) 

- nem találkozott olyan személlyel, aki külföldön volt, 

- találkozott olyan személlyel, aki külföldön volt: ……………………….(ország neve) 

-  nem találkozott Covid19 fertőzöttel, gyanús személlyel 

Gyermekem nem mutat Covid19 tüneteket. 

Tudomásul veszem,  

-  hogy gyermekem csak egészségesen küldhetem be, 

- hogy jelentési kötelezettségem van a veszélyeztető körülményekről az intézményvezetője felé: 

titkarsag@kandosuli.hu 

 

Budapest,            

      

      ……………………………………….. 

        szülő aláírás 



2. melléklet 

SZÜLŐI/GONDVISELÖI NYILATKOZAT 

 

 

Gyermek neve:......................................................................  

Született:............................... 

Szülő neve: ...............................................  

Lakcím: ................................................................. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom. 

Gyermekem .................-tól, .................... ig betegség miatt közösségből hiányzott. 

Jelenleg a következő feltételek teljesülnek:  

- legalább 3 napja láztalan 

- legalább 1 napja a következő tünetek megszűntek: köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szag-és ízérzés 

zavara, nátha, torokfájás, fülfájás, fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás, hasmenés, 

bőrkiütés, szemváladékozás. 

- COVID-19 gyanús esetben a tünetek kezdetétől eltelt legalább 10 nap 

A gyermekem háziorvosával konzultáltam, tanácsait betartottam. 

 

 

 

Budapest, 2020.  

 

 

       ……………………………………………. 

          aláírás  



3. melléklet 

Az Iskola egészségügy működése 

 

Az Oktatási Hivatal 2020-2021. tanévre vonatkozó intézkedési terve ( 7. pont) és az NNK  aktuális 

eljárásrendje szabályozza az iskola-egészségügy működését a jelenlegi járványügyi helyzetben. 

A szabályozás szerint a szűrővizsgálatokat és egyéb egészségügyi vizsgálatokat (védőoltások, 

tisztasági vizsgálatok, stb.) el kell végezni.  A feladatok elvégzése az iskolavezetéssel egyeztetett terv 

szerint történik. 

A szűrővizsgálatokat és a védőoltásokat időben ütemezzük, a vizsgálatok kisebb csoportokban 

történnek. Az időpontokról az iskolavezetéssel, osztályfőnökökkel egyeztetünk. 

Mivel ezek a feladatok a tanulókkal személyes találkozást igényelnek, különös gondot fordítunk a 

járványügyi szabályok betartására. (maszkviselés, kézfertőtlenítés, védőruha, gumikesztyű használata, 

szellőztetés, felületfertőtlenítés). 

A rendelő fertőtlenítő takarítása szükséges minden rendelés után. 

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, dolgozó látogathatja. 

A szülőket tájékoztatni kell, hogy beteg gyermek nem jöhet iskolába, gondoskodniuk kell az orvosi 

vizsgálatról, betegség lezajlása után csak orvosi igazolással térhetnek vissza az iskolába. 

Amennyiben koronavírus gyanús vagy megerősített fertőzés van, a szülő köteles értesíteni az iskolát. 

Ha a gyermek az iskolában lesz tünetes (lázas, köhög), el kell őt különíteni, a szülőt értesíteni, hogy 

telefonon keresse meg a gyermek háziorvosát, aki a dönt a további teendőkről, szükség esetén tesztet 

kérhet. 

Ha az iskolának gyanús vagy megerősített esetről tudomása van, az iskolaorvost erről értesítsék! 

Krónikus betegségben szenvedő gyermek (szív-érrendszeri betegség, cukorbetegség, asztma, 

immunszupresszív állapot, stb.) nem vehet részt a nappali rendszerű iskolai oktatásban. 

 

Rendelési idő iskolánkban: 

Védőnő:     Kedd- 8-14 -ig 

                   Szerda 8-14-ig 

                   Csütörtök 8-14-ig 

        

        Iskolaorvos:  Dr Kovács Attila 


