
Intézkedések a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

intézményében 

a COVID járvány terjedésének megelőzése érdekében 
 

 
Készült az EMMI 2020. szeptember 11-én kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben 

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című protokollja alapján. 

 

SZÜLŐKNEK: 
1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja.  

 

2. A gyermekeket/tanulókat naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség 

szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén 

dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük. 

 

3. A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

 

4. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van, illetve a családot érintő hatósági karantén elrendelésének tényéről. 

 

5. 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. 

 

6. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül 

a részére előírt karantén időszakára. 

 

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 

 

8. 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.  

 

9. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve 

kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Felmerülő ügyeiket 

lehetőleg telefonon (06-63-561-140), illetve e-mailben (szenterzsebetisk@gmail.com) intézzék. 

Ügyintézés esetén a maszk viselése kötelező, az iskola területére lépés után azonnal 

kézfertőtlenítés kell, hogy történjen! 

 

10. Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak.  
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11. Az óvodába érkezés rendje: 

Dolgozóink és az óvodások egészségének védelme érdekében az épületbe lépéskor kérjük, hogy 

a szülők használjanak maszkot és kézfertőtlenítőt. A gyermeket csak egy felnőtt kísérheti az 

óvodába! 

 

12. Az iskolába érkezés rendje: 

A kerékpárral érkezők kizárólag a tornaterem felőli bejáratot használják, a gyermek 

bekísérhető a kerékpártárolóig. A szülő a kerékpár elhelyezése után a lehető legrövidebb időn 

belül köteles elhagyni az intézmény területét. Az udvar területén várakoznia tilos. 

A minden egyéb módon érkező gyermekek szülei az iskola főbejáratáig kísérhetik gyermeküket, 

az intézmény területére nem léphetnek be. 

 

13. Az iskolából távozás rendje: 

Délután kizárólag az iskola főbejárata használható.  

Ha különóra miatt hamarabb távozik a tanuló az iskolából (15:00-15:45 között), akkor a szülők 

a porta előtt várhatják gyermekeiket, de az udvarra már nem jöhetnek be.  

A főbejárathoz a tanítók 16:00-kor kísérik ki a gyerekeket, a szülők a gyermekeiket az iskolán 

kívül várják.  

 

14. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolságtartás). 

 

15. A járványügyi készültség idején osztálytermi rendszerben tanítunk, a tanulók csak a 

csoportbontott órák idején változtatnak tantermet.  

 

16. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabadtéren szervezzük meg. Az órák során 

mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A testnevelés órák időtartama 45 percnél 

rövidebb, így elkerüljük az öltözőben egymást váltó csoportok egyidejű tartózkodását. A 

testnevelők órára lebontott, a járvány megelőzése szempontjából biztonságos programot 

dolgoznak ki. 

 

17.  A tantermekben a tanórák idején gondoskodunk a tanterem lehetőség szerinti folyamatos 

szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a kis létszámú tanulócsoportok lehetőleg lazán, egymástól 

távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben. 

 

18. Az iskolai ebédlőben az egyes osztályok az órarend alapján számukra napi bontásban kialakított 

étkeztetési rend szerint ebédelhetnek. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, 

a rendszeres fertőtlenítésére. Az evőeszközöket a konyhai dolgozók szalvétába csomagolva 

készítik elő, ezzel is csökkentve a fertőzés veszélyét. 

 

19. A technikai személyzet minden tanítási nap végén fertőtlenítő takarítást végez. 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. 


