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EGYMI 

Intézkedési terv  

a járványügyi helyzet idején alkalmazandó eljárásrendről  

a 2020/2021-es tanévben 

 

 

I. Tanévkezdés 

 

- A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése az intézmény teljes területén.  

- A technikai személyzet felkészítése a napi fertőtlenítések elvégzésére. 

 

 

II. Az intézmény látogatása 

 

- Az intézmény területére az iskolába járó tanulókon és dolgozókon kívül 

más nem léphet be.  

- Halaszthatatlan ügyintézéskor az iskolába lépő személyeknek kötelező a 

szájmaszk viselése és a bejáratnál történő kézfertőtlenítés.  

- Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanulók és 

dolgozók látogathatják. 

- Reggel az iskolába érkezéskor a tanulók és dolgozók számára kötelező a 

kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet mérés. 

- Kézmosás után a kéztörlés kizárólag papírtörlővel történhet. 

- Az iskolai rendezvényeken külső meghívott nem vehet részt. 

- Az intézmény előtt az iskola karbantartója felügyeli a csoportosulások 

megelőzését. 

- Az osztálytermekben folyamatosan biztosítani kell a padok és eszközök 

fertőtlenítését. 

- A folyosói csoportosulások elkerülése érdekében csúsztatott szünetekkel 

dolgozunk. 

- A testnevelés órákat kizárólag szabadtéren tartjuk. 
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- Az iskolai mosdókban egyszerre csak egy osztályból lévő tanulók 

tartózkodhatnak. 

- Osztálykirándulásokat a járványveszély fennállásáig nem tartunk. 

- A szülői értekezletek megtartása az intézmény udvarán történik váltakozó 

időrendben. 

 

III.  Biztonságos környezet kialakítása 

- Az intézmény bejáratánál a kézfertőtlenítő használatát a technikai 

személyzet biztosítja. 

- A tanulók kézmosására az osztálytermekben és a mosdókban kerül sor 

vírusölő hatású kézmosószerrel, valamint papírtörlő használatával. 

- A technikai személyzet a szünetek után fertőtlenítő takarítást végez a 

mosdókban, fertőtleníti az ajtókat, kilincseket, villanykapcsolókat, 

korlátokat, illetve a gyermekek által használt eszközöket.  

- Az osztálytermekben minden egyes óra után a padokat és székeket 

fertőtlenítő sprayvel fújják le. 

- Fokozott figyelmet biztosítunk a papírzsebkendők használatára és annak a 

kukában való elhelyezésére. 

- A tanulók iskolából való távozása után az intézmény teljes területén 

fertőtlenítő takarításra kerül sor, melynek során külön figyelmet fordítunk 

a megfelelő védőeszközök használatára.  

- Az intézmény helyiségeit rendszeresen szellőztetjük. 

- A tanórán és a szünetekben használt eszközöket, játékokat, sportszereket 

minden egyes használat után fertőtlenítjük. 

 

IV. Étkezésre vonatkozó szabályok 

- Az ebédelőt az étkezés megkezdése előtt megfelelő módon fertőtlenítjük. 

- Az étkezőben egyszerre egy csoport ebédeltetése történhet. 

- Minden egyes csoport étkezése után az ebédlőt fertőtleníteni kell, az 

asztalokat, székeket és az ebédlőben található tárgyakat fertőtlenítőszerrel 

kell lemosni. 
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- Az evőeszközöket kizárólag úgy kell a gyermek használatába adni, hogy 

ahhoz más gyermek ne érhessen hozzá. 

- Az étkezés előtt kiemelt figyelmet fordítunk a kézmosásra, 

kézfertőtlenítésre. 

 

V. Tanulói hiányzások kezelése 

- Betegség esetén a tanuló kizárólag orvosi igazolással jöhet az iskolába, 

szülői igazolást nem fogadunk el. 

- A tanuló betegsége idején a pedagógussal online módon tartja a 

kapcsolatot.  

 

VI. Teendők iskolai megbetegedés esetén 

- Amennyiben egy tanulónál vagy az intézmény bármely dolgozójánál 

fertőzés észlelhető, úgy azonnali elkülönítést foganatosítunk, és azonnal 

értesítjük az iskola orvosát illetve védőnőjét, valamint a gyermek 

törvényes képviselőjét. 

- Beteg gyermek észlelése esetén a gyermeket ellátó pedagógusnál, 

gyógypedagógiai asszisztensnél, esetlegesen a technikai személyzetnél 

kötelezővé tesszük a kesztyű és maszk használatát.  

- Beteg gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

- Fertőzés, vagy fertőzés gyanú esetén azonnal értesítjük a tankerületi 

központot.  

 

VII. Egyéb 

- A járványügyi helyzettel kapcsolatos feladatok ellátásában 

maradéktalanul megfelelünk az EMMI által valamint a Jászberényi 

Tankerületi Központ által kiadott eljárásrendnek. 

 

Jászberény, 2020. augusztus 31. 

 

 Bárcziné Kulcsár Júlia 

 intézményvezető 
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