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A Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai  

Módszertani Intézmény, Szakiskola,  

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

 

Házirendjének 

1. számú függeléke 

 
 

Intézkedési terv 
 

az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt elrendelt egészségügyi válsághelyzetben a 

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készség-

fejlesztő Iskola és Kollégiumban folyó tanulmányi munkával összefüggő tevékenységek 

megszervezésére a 2020/2021. tanévben. 

 

Az aktuális Intézkedési Terv mindig figyelembe veszi az Emberi Erőforrások Minisztériumá-

nak Minisztere, Prof. Dr. Kásler Miklós által aláírt intézkedési terv módosításait, amelyet in-

tézményvezetői utasítással pontosítunk. 

Jelen intézkedési terv a Magyarország Kormánya által megbízott Nemzeti Népegészségügyi 

Központ és az Operatív Törzs együttműködésével létrejött tanévkezdési protokoll alapján ké-

szült és a járványhelyzet feloldásáig érvényes. 

 

Az Intézkedési terv által érintettek tájékoztatásának módja: 

- e-Kréta felület 

- intézményi honlap 

- intézményi belső elektronikus levelezési rendszer 

- osztályfőnöki órák 

- intézményi folyosókon, tantermekben való kifüggesztés. 

Az intézményvezetői utasítás meghatározott időszakra a házirend egyes rendelkezéseit felülír-

hatja.  

 

Készült a járványügyi helyzet időszakára 

Cegléd, 2020. szeptember 01. 
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Szülőknek: 
- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyer-

mek, tanuló látogathatja.  

- A szülők amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  

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

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

- Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt 2 hétben  

 voltak-e külföldön, 

 a megjelölt időszak alatt külföldről hazatérő személlyel kapcsolatba kerültek-e 

 gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e. 

- A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség sze-

rint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén doku-

mentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük, 

egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt 

a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni 

kell, akinek kötelessége telefonon megkeresni a gyermek háziorvosát/házi gyermekor-

vosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

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

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, 

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyez-

tetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cu-

korbetegség, 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 vesz részt az oktatásban. 

- Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-okta-

tási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása sze-

rint szükséges eljárni.  

Vagyis: 

 Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolat-

lan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, 

hatóságok felé! 

- Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek/tanulók tartózkodhat-

nak. Ezért a szülő/gondviselő, az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés vala-

mint a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek 

tekinti.     ( Az igények felmérése szeptember elsején történik). 
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- A gyermekeket, tanulókat lázmérés, kézfertőtlenítés után az intézmény dolgozója 

veszi át a belépésre kijelölt bejáratnál, a két csapóajtó közötti térben és kíséri a 

tanterembe. Egyszerre egy szülő és a gyermek tartózkodhat az adott térben.  

Amennyiben a testhő a 37.2 ℃-ot eléri vagy meghaladja továbbiakban az intézményi 

intézkedési terv előírásai szerint járunk el.  

A Kollégium esetében a kollégiumi asszisztensek végzik ezt a feladatot. Bocskai út 

felőli bejáraton jöhetnek és távozhatnak a diákok. A Kollégium biztosít különböző 

időpontokban – felváltott munkarendben – 3 fő ápolónőt a feladat elvégzésére. 

- Az intézmény zárt, közösségi területein a gyermekeknek, tanulóknak maszk vagy 

orrot, szájat eltakaró kendő, sál használata kötelező.  

- Intézménybe történő belépés rendje: 

 Az intézménybe való belépés ideje: 7:15-től 7:55-ig, ezen időpont előtt és után 

az intézmény bejárata zárva van. 

 

 Az intézménybe való belépés helyszíne: 

 

 Tanulásban akadályozottak általános iskolai tagozat, Szakiskola, Kész-

ségfejlesztő iskola: Buzogány utca felőli főbejárat 

 Értelmileg akadályozottak általános iskolai tagozat, Óvoda, Fejlesztő is-

kola: Bocskai út felőli bejárat  

Az értelmileg akadályozottak általános iskolai tagozaton két időpontban 

van lehetősége a szülőnek átadni a gyermeket a tagozat dolgozójának: 

7:30-kor vagy 7:50-kor. 

Segítő gyógypedagógiai asszisztensek: Szúnyoghné Káldi Marianna, 

Sárköziné Szeles Angéla 

 Kollégium: vasárnaponként 14:00-18:00, Bocskai úti bejárat 

 Középiskola: a szakiskolás tanulók esetében engedélyezett a későbbi in-

tézménybe való belépés az órarendjüknek megfelelően, a Buzogány utca 

felőli, főbejáraton; kiskorú tanulók esetében mindez gondviselői enge-

délyhez kötött. A korábban érkező vagy kollégista tanulók felügyeletét 

a beosztott pedagógiai munkát segítő kolléga biztosítja.   

 

 Autizmussal élők csoportjai-Ceglédberceli telephely 

7.15-7. 30: reggeli gyülekezés Cegléden, a Losontzi István EGYMI 

Bocskai utcai bejárata előtt 

Utazás Ceglédbercelre az iskola buszaival (felnőttek szájmaszkban, ta-

nulók egyéni érzékenységnek megfelelően szájmaszkban, utazás után 

szappanos és fertőtlenítő kézmosás, buszok takarítása, fertőtlenítése) 

 

Intézményből történő kilépés rendje 

 Tanulásban akadályozottak általános iskolai tagozat 

helyszín: Buzogány utca felőli főbejárat 

időpont: 14:00-től 14:15-ig és 16:00-tól 17:00-ig 

 Értelmileg akadályozottak általános iskolai tagozat, Óvoda, Fejlesztő iskola: 

helyszín: Bocskai út felőli bejárat  

időpont: 12:00-tól 13:00-ig, 14:30-tól 15:00-ig és 16:00-tól 16:30-ig 

 Kollégium: péntekenként 14:30-16:30, Bocskai út felőli bejárat 
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 Autizmussal élők csoportjai-Ceglédberceli telephely 

Hazautazás: 13.30-kor és 15.30-kor iskolai buszokkal 

A szülővel hazamenő gyermekeket az iskola kapujáig kísérve adjuk át. 

- Felügyeletet igénylő szülő kérvényét írásban, az intézményvezetőnek címezve 

adja le (papír alapon, vagy elektronikusan a losontzi@losontzi.hu email címen). 

- Ügyintézés esetén a portai szolgálat, eljárásrend alapján járunk el.  

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi elő-

írások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolságtartás). 

- Szülők további tájékoztatása online vagy postai formában történik. Ennek felülete: a 

gyermek Kréta felülete, az osztályokban, csoportokban közös megegyezés alapján lét-

rehozott internetes közösségi zárt csoportok. 

- Középiskolás tanulóknak a közösségi terekben maszk, vagy orrot és szájat eltakaró sál, 

kendő használata kötelező, a tantermekben nem.  
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Tanulóknak: 
- Az intézmény zárt, közösségi területein a gyermekeknek, tanulóknak maszk vagy 

orrot, szájat eltakaró kendő, sál használata kötelező, a tantermekben nem.  

- A megfelelő 1,5 méteres védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve 

az öltözőkben. 

- Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek fertőtlenítenie kell a kezét.  

- Illemhely használata előtt és után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell 

a kezet. 

- Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét az 

étkező előtti mosdóhelységben. 

- Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy 

nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehe-

lyezni! 

- Meg kell tanulni a köhögési etikettet! 

1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,  

(beleköhögés, beletüsszentés) 

2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni 

3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell vé-

gezni 

- Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj étkezni, amikor a neked kijelölt idő van! 

Kerüljük a csoportosulást! 

- Étkezéskor: 

 nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit megfogsz, azt 

ki is kell venni! 

 nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell venni! 

 Az ebédeltetés rendjének megtartása minden tanulónak kötelessége! 

- Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a csoportbontásokat és szak-

tantermi órákat. 

- Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!  

- Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal zacskót 

vagy uzsonnás dobozt! 

- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőzte-

tés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás 

és környező forgalom függvényében, mely a hetes és a pedagógus, gyógypedagógiai 

asszisztens együttes feladata. 

- Az intézményben a tagozatok közötti átjárás nem lehetséges. A nagykorú testvér 

az iskola bejárata előtt köteles megvárni testvérét. Kerüljük a csoportosulást! 
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Pedagógusoknak: 
- A nevelésben, oktatásban, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vegyen részt. Amennyiben a testhő a 37.2 ℃-ot eléri vagy meg-

haladja továbbiakban az intézményi intézkedési terv előírásai szerint járunk el. 

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

- Az intézmény zárt, közösségi területein a gyermekeknek, tanulóknak maszk vagy 

orrot, szájat eltakaró kendő, sál használata kötelező.  

- A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az 

órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez 

mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) 

kell végezni.  

- Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért 

ezeket kérjük az erre a kijelölt helyre tenni! 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák 

előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözők-

ben történő csoportosulás.  

 Óvoda: A szekrények csoportonként kerültek kialakításra, egymástól megfelelő 

távolságra helyezkednek el. Egyszerre egy csoport öltözése megengedett. 

 Alsó tagozaton és az értelmileg akadályozottak tagozatán: A tanulók az osztály-

teremben öltöznek. 

 Felső tagozaton és középiskolában: a fiúk az osztálytermekben, a lányok az öl-

tözőkben öltöznek, használat utáni fertőtlenítéssel. 

- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőzte-

tés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),  időjárás 

és környező forgalom függvényében. 

- Osztálykirándulásokkal, tanulmányi kirándulásokkal és sportversenyekkel kap-

csolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A vezetőség je-

lenleg a „nem tervezünk osztálykirándulást, tanulmányi kirándulást és sportversenye-

ken való részvételt” álláspontot képviseli. 

- Kollégiumi rendezvények helyszíne: a kollégium területe. Elsősorban, az időjárásnak 

és az évszaknak megfelelően, szabadban szervezhetők a programok 14:00 és 20:00 óra 

között. Ha ez nem lehetséges, akkor kisebb csoportokban, elkülönülve, csoportosulás 

mentesen történhetnek. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tere-

ken, az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk vagy sál, kendő viselése 

a tanulók számára általános iskola felső tagozatában javasolt, középiskolában előírt. 

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi elő-

írások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).  

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai sza-

bályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények 

megfelelő használata) 

- Az utazó gyógypedagógusi feladatot ellátó pedagógusok minden esetben ismerjék 

meg és tartsák be a többségi intézmény eljárásrendjét.  
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- Intézményi étkezési rend 

Fokozottan figyelni kell a 1,5 méteres védőtávolság megtartására továbbá, hogy az 

ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne csoportosuljanak! 

A gyermekek/ tanulók felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak az ebédlőben, kivéve a 

Szakiskola tanulóit. 

Az étkezési rend betartása mindenki számára kötelező!  

Az étkezőben jelen lévő takarítónő feladata minden osztály/csoport által, az étke-

zés során igénybe vett eszközök (asztalok, székek) használat utáni fertőtlenítése. 

 Általános iskola I. 

alsó tagozat:  1.1.a 11.45-12.00 

  1.2.a 11.55-12.10 

  2.a 12.05-12.20 

  3.a 12.15-12.30 

  3.b 12.25-12.40 

  4.a 12.35-12.50 

felső tagozat:  5.a 12.45-13.00 

  5.b 12.55-13.10 

  6.a 13.05-13.20 

  7.a 13.15-13.30 

  7.b 13.25-13.40 

  8.a 13.35-13.50 

 Értelmileg akadályozottak általános iskolai tagozat:  

Az Értelmileg akadályozottak általános iskolai tagozat minden csoportja a saját 

osztálytermében fogyasztja el az ebédet. 

 Óvoda: az étkezés saját csoportszobákban, az előírt járványügyi szabályok meg-

tartása mellett történik 

 Fejlesztő iskola:  

helyszín: Fejlesztő iskolai ebédlő 

Tízórai: 

8:45-9:15 Kiscsoport 

9:15-9:25 A használt tárgyi eszközök fertőtlenítése (asztalok, székek, ajtó) 

9:25-9:55 Nagycsoport (használat utáni fertőtlenítés) 

 

Ebéd: 

11:30-12:00 Kiscsoport 

12:00-12:10 A használt tárgyi eszközök fertőtlenítése (asztalok, székek, ajtó) 

12:10-12:40 Nagycsoport (használat utáni fertőtlenítés) 

 

Uzsonna: 

14:45-15:00 Délutáni csoport 

12:00-12:10 A használt tárgyi eszközök fertőtlenítése (asztalok, székek, ajtó) 

 

 Szakiskola és készségfejlesztő iskola tanulói 14:00 után, az előírt járványügyi 

szabályokat megtartva, egyénileg ebédel.  

 

 Kollégium 

Az ebédlő asztalait elszórtan kell a helyiségben elhelyezni. Egy asztalhoz négy szék 

kerül, az asztal négy oldalára elhelyezve.  
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A vacsora két részletben történik. Egyszerre 4 kollégiumi csoport étkezik. Az első 

csoport 17:30-tól a második az első csoport utáni fertőtlenítés után. A második cso-

port után is fertőtlenítik az asszisztensek az ebédlő asztalait és székeit. 

 

 Autizmussal élők csoportjai-Ceglédberceli telephely 

Az Ebédlőben történik az étkezés, mindhárom csoport külön időpontban, felnőttek 

irányításával történik. (Étkezés előtt és után szappanos és fertőtlenítő kézmosás.) 

Étkezések között az Ebédlő asztalainak, székeinek fertőtlenítő letörlésére, illetve az 

Ebédlő egész területének napi egyszeri alapos takarítására, fertőtlenítésére kerül sor. 

- Tízórai: 

1. csoport: 09.00-09.15 

2. csoport: 09.20-09.35 

3. csoport: 09.40-09.55 

 

- Ebéd:  

1. csoport: 11.45-12.10 

2. csoport: 12.15-12.40 

3. csoport: 12.45-13.05 

 

-Uzsonna: (az iskolában maradó napközis tanulók létszámától függően egy/két cso-

portban): 

1. csoport: 14.45-14.55 

2. csoport: 15.00-15.15 

 

- Az ügyeleteket, felügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!  

- A gyermekek/ tanulók reggeli felügyeletét 7:15-től előzetes igényfelmérés alapján 

a gyermek saját termében kell ellátni. Felügyeletet igénylő szülő kérvényét írásban, 

az intézményvezetőnek címezve adja le. 

 

Óraközi szünetek rendje 

- Általános Iskola I.: 

Az alsó tagozatos osztályok a pedagógus vezetésével, óraközi szünetet alkalmazva, a 

tanóra 35. percében mennek ki a nagyudvarra, 45. percben visszamennek az osztály-

termekbe és befejezik az órákat (házi feladat átbeszélése, értékelés). Az udvaron tö-

rekednek arra, hogy az osztályok ne keveredjenek más osztálycsoportokkal. A felsős 

osztályok az ügyeletes pedagógusokkal, az intézmény tanórai rendjéhez alkalmaz-

kodva mennek a nagyudvarra. 

- Értelmileg akadályozottak általános iskolai tagozat: A gyermekek az óraközi szüne-

tekben tartózkodnak a kisudvaron, illetve sétálhatnak az iskola körül. Minden csoport a 

saját pedagógusával és gyógypedagógiai asszisztensével. A foglalkozások 30. percétől, 

minden órában a kisudvaron egyszerre két csoport tartózkodik az udvar jobb és bal ol-

dalán. 

- Szakiskola: az intézményben a csengő működtetése szünetel, az óraközi szünetek in-

tézményegységenként kerülnek meghatározásra. 

Helyszín: parkoló 

- Készségfejlesztő iskola: az intézményben a csengő működtetése szünetel, az óraközi 

szünetek intézményegységenként kerülnek meghatározásra. 

Helyszín: nagyudvar 
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Szabad levegőzés rendje 

 Óvoda:  

délelőtt – Séta az iskola körül. Időjárásnak megfelelően, csoportonként elkülö-

nítve. 

délután – A délutáni pihenő után, az óvodai kis udvaron.  

Séta esetén az intézményi ki- és belépés járványügyi előírásainak megtartása 

kötelező.  

 Fejlesztő iskola:  

délelőtt: Séta az iskola körül vagy a 20-as számú terem előtti rész (8:35-9:05 

Nagycsoport, majd fertőtlenítés 9:05-től 9:15-ig; 9:15-9:45 Kiscsoport) időjárás-

nak megfelelően, csoportonként elkülönítve 

délután  - 20-as számú terem előtti rész  

Séta esetén az intézményi ki- és belépés járványügyi előírásainak megtartása kö-

telező. 

 

 Kollégium  

1. csop. 16:00-tól 16:30-ig Kis udvar bal oldala.  

2. csop. 16:30-tól 17:00-ig Kis udvar jobb oldala. 

3. csop. 16:00-tól 16:30-ig Kis udvar jobb oldala. 

4. csop. 16:30-tól 17:00-ig Kis udvar jobb oldala. 

5. csop. 16:00-tól 16:30-ig Nagy udvar bal oldala. 

6. csop. 16:30-tól 17:00-ig Nagy udvar jobb oldala. 

7. csop. 16:00-tól 16:30-ig Nagy udvar jobb oldala. 

8. csop. 16:30-tól 17:00-ig Nagy udvar bal oldala. 

SÉTA: Az intézmény körül –  A csoportvezető nevelőtanár vezetésével, az asszisz-

tens segítségével történik. Tömeg és csoportosulásmentes helyek felkeresése.  

Az asszisztens köteles a saját csoportjával tartózkodni, a számára kijelölt területen.  

Séta esetén az intézményi ki- és belépés járványügyi előírásainak megtartása köte-

lező. 

 

 Autizmussal élők csoportjai-Ceglédberceli telephely 

Óraközi szünetekben egy pedagógus egy/két asszisztenssel felügyel a tanulókra, 

törekedve a védőtávolság megtartására. A három csoport különböző időpontban 

tartózkodik az udvaron. Amennyiben egyszerre több csoport levegőzik, akkor a 

csoportok az udvar elkülönített részein tartózkodhatnak. 

Kedvezőtlen időjárás esetén az osztályok a saját termükben maradnak, de a folya-

matos/rendszeres levegőztetést biztosítjuk. 

 
A 2020/2021. tanévben fennálló járványügyi készültség esetén javasolt iskolai intézkedé-

sek a testnevelés oktatásához 

Általános alapelvek 

 A szabadtéri infrastruktúra maximális kihasználása. 

 A tanulók közötti távolság, a testi távolságtartás biztosítása, amely fizikailag aktív tevé-

kenység esetében legalább 2 méter, illetve tanulónként legalább 4 m2. 

 A testi kontaktus elkerülése. 

 A zárt helyiségek folyamatos szellőztetésének, légcseréjének biztosítása. 

 A kéz rendszeres mosásának és fertőtlenítésének biztosítása. 

 A használt eszközök és infrastruktúra tisztaságának és fertőtlenítésének biztosítása. 
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 A maszkhasználat nagy intenzitású mozgások alatt tilos. 

 A megelőző intézkedésekkel kapcsolatos tervezés, oktatás és kommunikáció biztosítása. 

 Jól látható módon kommunikálni kell a megelőzés szabályait mindenki számára érthető 

módon (pl. piktogramok révén), aki a testnevelés oktatásához szükséges infrastruktúráját 

(öltözők, tornatermek, udvarok) használja, vagy azzal kapcsolatba kerül. 

 

Tanórai helyszínek használata 

Az időjárási körülmények figyelembevételével törekedni kell a szabadtéri testnevelésórák és 

sportfoglalkozások megvalósítására, azonban a tornatermeket is lehet helyszínül alkalmazni 

adott esetben (pl. rossz idő, az adott tanítási nap első testnevelés órája, teljes körű fertőtlení-

tést követő óra). Ennek megfelelően kétféle helyszínre (termi és udvari) kell a beosztást ter-

vezni. 

Az órarend tervezés során törekedni kell a tagozatok minél teljesebb körű elkülönítésére a 

testnevelés órák esetében: az általános iskolások órái délelőtt, a szakiskolásoké pedig inkább 

délután legyenek az órarendben. 

A tanórákon részt vevő tanulói létszámnak megfelelően lehetőleg biztosítani kell a 2 méteres 

távolság tartását.  

Higiéniai feltételek 

Rendszeresen biztosítani kell az oktatásra használt infrastrukturális feltételek és a használt 

sporteszközök fertőtlenítését, erre fel kell készíteni az érintett pedagógusokat, és lehetőség 

szerint a tanulókat. 

Minden tanóra és foglalkozás előtt és után biztosítani kell a legalább 20 másodpercen keresz-

tül tartó alapos kézmosást, kézfertőtlenítést. 

A testmozgásra használt teremben lehetővé kell tenni a folyamatos légcserét, szellőztetést. 

A sporteszközök közül azok használata javasolt, amelyeket fertőtleníteni lehet minden tanórai 

használatot követően. 

A sporteszközök használatakor törekedni kell arra, hogy egy-egy foglalkozáson minimális le-

gyen az eszközök cseréjéből, átadásából adódó vírusterjedés lehetősége. Jó megoldás, ha egy 

tanórán csak egyvalaki dolgozik egy adott eszközzel. 

Felszerelés és az öltözők használata 

Az öltözőket rendszeresen szellőztetni és fertőtleníteni kell. Az egy időben maximálisan bent 

tartózkodó tanulók számát a 1,5 méteres távolság megtartásával szabályozzuk, ezért kisebb 

csoportokban történő át-és visszaöltözést teszünk lehetővé osztályon belüli csoportbontással a 

felső tagozatos és a szakiskolás tanulók esetében: a fiúk a tantermekben, a lányok a rendelke-

zésre álló két öltözőben elosztva öltöznek. 

A cipőváltás és cserepóló biztosítja a minimálisan szükséges higiéniai feltételeket. 

Maszk használata 

A maszk helyes használatára meg kell tanítani a tanulókat. Sajnos a legtöbb típusú maszk al-

kalmatlan arra, hogy teljesen megelőzze a vírusok szóródását testedzés közben, mert az átned-

vesedett maszk nem biztosít teljes védelmet a vírusok terjedésével szemben. 

A tanulás szervezése 

Tanítsuk meg a járványhelyzetben szükséges módosított iskolai és tanórai szabályokat. 

Használjunk vizuális, jól követhető jelzéseket, jelöléseket az egyes gyakorlási helyszínekre 

vonatkozóan, fokozottan ügyeljünk a tanulói helycserékre, a kellő térkihasználásra. 

A tanórák folyamán törekedni kell az egyenkénti foglalkoztatásra és a távolság tartását bizto-

sító feladatokra, játékokra. 

A szoros testi kontaktussal járó gyakorlás (pl. birkózás) alapvetően tilos. 
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Kerülni kell a kis térben történő várakozást, csoportosulást, illetve a különböző sorakoztatáso-

kat (pl. az óra előtt), amire az aktív foglalkozáskezdés, vagyis a diákok folyamatos érkezésé-

nek és távozásának biztosítása megoldást jelent. 

A tanulás tartalmának módosítása 

A tananyag átstrukturálásakor fókuszálni kell azokra a mozgásformákra, amelyek egyénileg 

vagy párokban megvalósíthatók.  

Bizonyos esetekben elégséges a tananyag feldolgozásának metodikáján változtatni, nem szük-

séges a teljes témakört átütemezni, elhagyni. (Pl. a labdajátékok esetében az egyéni ügyességi, 

technikai gyakorlatok, kontakt nélküli kisjátékok engedélyezettek, amihez szabálymódosítá-

sok és megkötések szükségesek a megfelelő távolságtartás esetében.) 

Kerülni kell a pedagógus-tanuló, tanuló-tanuló viszonyában fellépő testi kontaktusokat is, ide 

értve a feladatvégrehajtást és az érintéssel járó segítségadást egyaránt. 
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COVID 19 

ELJÁRÁSREND 

 

Gyógypedagógiai asszisztenseknek, dajkának: 
- Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig. 

- Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegész-

ségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását! 

- A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a 

padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az aláb-

biakra: 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,  

                        egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

 padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

 játékok, sporteszközök tisztítására;  

 radiátorok, csövek lemosására;  

 ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

 képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

 pókhálók eltávolítására. 

- Intézményvezető, intézményegység-vezető, gondnok ellenőrzi a takarítás megvaló-

sulását! 

- Asszisztensi feladatkörbe kerül a kiskorú gyermekek/tanulók be- és kilépés eljá-

rásrendjének nyomon követése (előzetes megbeszélés, beosztás alapján). 

- Az étkezések során az asszisztens is köteles betartani az étkezés rendjét. A tízórai és 

uzsonna osztálytermekbe való eljuttatásában előzetes megbeszélés és beosztás alapján 

működik közre. Az alsós gyógypedagógiai asszisztensek viszik a tízórait és uzsonnát a 

felsős termekbe. 

- Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Erről 

a pedagógus révén külön tájékoztatást fognak kapni, hogy mikor és hol történik osztá-

lyok, tanulócsoportok közötti váltás! 

- A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehe-

tőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell ki-

egészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata 

tilos.  
- A gyakorlókonyhában minden szünet után rendszeres mosogatás végzése! 

- A gyakorló termek fertőtlenítése a foglalkozások közötti szünetekben kötelező. A gya-

korlati munka során használt eszközök napi fertőtlenítése a gyakorlati munkavégzés 

kezdete előtt, ill. befejezése után kötelező.  

- Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi 

többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) 

elvégzésére a takarító személyzet munkája mellett, azt kiegészítve. 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 a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, 

stb.),  

 padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerülje-

nek. 
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- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egész-

ségét ne veszélyeztesse.  

- A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz bizto-

sítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű). 

- Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlení-

teni kell. Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók. 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményi gépjárművek (autók, autóbuszok) napi 

fertőtlenítésére, mely a gépjármű vezetőjének feladata. A gépjárművekben az utazó 

gyermekek és tanárok között a 1,5 m távolságot be kell tartani, (9 fős buszban csak 6 fő 

utazhat). A gépjárművel való utazás csak a sofőrnél lévő kézfertőtlenítő és a saját maszk 

használatával megengedett. 

- A nem szobatiszta gyermekek/tanulók pelenkázása szükség szerint egyénileg, gumi-

kesztyű használatával, az erre a célra kialakított helyiségben, ill. elkülönített helyiség-

részben történik. A pelenkázás céljára szolgáló felület fertőtlenítése használat előtt és 

után kötelező. A pelenkázás előtt és után kézfertőtlenítés, szappanos kézmosás kötelező. 

- Kollégium  

 Fürdetés rendje  

19:30-20:30, az alábbi beosztás alapján történik: 

I. emelet : 

1. fürdő: 109-es, 110-es, 111-es hálók diákjai, 

2. fürdő: 113-as, 114-es hálók diákjai, 

3. fürdő: 129-es háló diákjai, 

4. fürdő: 130-as háló diákjai, 

 

II. emelet : 

1. fürdő: 209-es, 210-es, 211-es hálók diákjai, 

2. fürdő: 213-as, 214-es, 227-es hálók diákjai, 

3. fürdő: 228-as, 230-as, 231-es hálók diákjai, 

4. fürdő: 232-es, 233-as hálók diákjai. 

 

Asszisztens kollégák irányításával a gyermekek kettesével végezhetik mindennapos hi-

giéniás tevékenységeiket a mosdókban, zuhanyzókban. A kollégiumi nevelőtanárok ko-

ordinálják a folyamatokat. 

A kellő távolság megtartása a diákok között fontos szempont. 
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COVID 19 

ELJÁRÁSREND 

 

Takarítóknak, karbantartási személyzetnek: 
- Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig. 

- Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegész-

ségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását! 

- A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a 

padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az aláb-

biakra: 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,  

                        egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

 padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

 játékok, sporteszközök tisztítására;  

 radiátorok, csövek lemosására;  

 ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

 képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

 pókhálók eltávolítására; 

 rovar- és rágcsálóirtásra;  

 csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,  

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a 

pangó víz kifolyjon. 

- Intézményvezető, intézményegység-vezető, gondnok ellenőrzi a takarítás megvaló-

sulását! 

- Az utolsó tanóra, egyéb foglalkozás befejezése után takarítást, felületfertőtlenítést 

kell végezni.  
- A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehe-

tőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell ki-

egészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata 

tilos.  
- Vírus inaktiválása érdekében a gyógypedagógiai asszisztensek együttműködésével fo-

kozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarí-

tás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. 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 a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, 

stb.),  

 mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)  

 padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerülje-

nek. 

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egész-

ségét ne veszélyeztesse.  

- A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz bizto-

sítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű). 
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- Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlení-

teni kell. Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók. 

- Takarítási rend  

 

 Kollégium, Óvoda, Fejlesztő iskola: 

6:00-8:00  Irodák, tantermek takarítása. 

8:00-12:00 Folyamatos folyosó, lépcsőház és mosdók takarítása, fertőtlenítése; 

a takarító végzi.  

12:00-20:00 Mosdók takarítása fertőtlenítése; a beosztott takarítónő végzi. 

 

 Kollégiumi Hálók 14:00-15:30  

A hálók fertőtlenítése, amikor a diákok nem tartózkodnak a helyiségekben, assziszten-

sek végzik 

 

I. emelet: 

109-es, 110-es: Tugyi Vivien 

111-es, 113-as, 114-es: Nagy Róbertné 

129-es, 130-as: Szabó Ildikó 

 

II. emelet: 

209-es, 210-es, 211-es: Gyikó Mihályné 

213-as, 214-es, 227-es: Pákozdi Jánosné 

228-as, 230-as, 231-es: Godó Zoltánné 

232-es, 233-as Czondi Mária 

 

 Kollégiumi Csoportszoba takarítása: 

21:00-22:00 A csoportszobák fertőtlenítése, amikor a diákok nem tartózkodnak a he-

lyiségekben. Asszisztensek végzik, felváltott munkarendben: 

I. emelet: 

112-es Ladányi Viktorné 

115-ös Nagy Róbertné 

129-es Pákozdi Jánosné 

 

II. emelet: 

208-as Gyikó Mihályné 

212-es Ladányi Viktorné 

215-ös Szabó Ildikó 

226-as Godó Zoltánné 

229-es Czondi Mária 

 

 

 Általános Iskola I.II. – Emelet: 

délelőtt: 

7:00-8:00 bejárat mosdók takarítása, fertőtlenítésé. 

8:00-12:30 órák alatt folyamatos folyosó, mosdók, öltözők takarítása fertőtlenítése a 

beosztott takarítónő végzi. 

délután:  

12:30-17:30 Tantermek takarítása, fertőtlenítésé órák végén a beosztott takarítónő 

végzi. 
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17:30-20:00 Mosdók, folyosók, tornatermek takarítása fertőtlenítésé a kirendelt takarí-

tónő végzi. 

 

 Gépkocsik: Minden kirendelt utazás előtt és után a sofőr feladata a gépjármű 

takarítása és fertőtlenítése. 

 Kazánház: A fűtők feladata a kazánház fertőtlenítése a műszak átadása előtt. 

 Udvar:  
6:00-8:00 az iskola előtti járdák takarítása az udvaros feladata. 

                        8:00-14:00 az udvar parkoló karbantartása. 

 Műhely: 7:00-15:00 napi takarítása, fertőtlenítése a karbantartók feladata. 

 Mosoda: 6:00-14:00 fertőtlenítése, a mosodai dolgozó feladata. 
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COVID 19 

ELJÁRÁSREND 

 

Ápolóknak, védőnőnek: 
 

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi el-

látásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egész-

ségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb fel-

adatokat maradéktalanul el kell végezni. 

 

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 helyzet-

nek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaor-

vos és a tanuló folyamatos együttműködését. 

 

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizs-

gálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintéz-

kedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, 

maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, 

pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csök-

kenteni kell. 

 

Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól 

függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által ki-

adott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett uta-

sításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati 

helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehe-

tőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről. 

 

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tá-

jékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, 

mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fer-

tőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

 

- Részt vesz a visszaérkező napi bejáró és kollégista gyerekek fogadásában, egészségügyi 

szűrésében, a szülők és gyerekek kikérdezésében, valamint a szülői nyilatkozatok alá-

íratásában. Átvenni kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermeket, tanulót le-

het. 

- A visszaérkező gyerekek testhőmérsékletét köteles minden alakalommal ellenőrizni, 

probléma esetén azt rögzíteni az orvosi naplóban és intézkedni a szülők felé, hogy a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak a 

gyermek orvosi vizsgálatáról. (A testhő 37.1 ℃-ig elfogadott.) 

- A pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítőkkel napi kapcsolatot tartva, az általuk jel-

zettek alapján a gyanús esetekben eljár a gyerekek további ellátásában, kivizsgálásában. 
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A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülöníti az erre kijelölt 

helyiségben, egyúttal értesíti az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend 

szerint dönt a további teendőkről. Az elkülönítés idején a felügyeletet az ápolónő látja 

el.  

- Betegség esetén gondoskodik a szülő/gondviselő értesítéséről, aki köteles telefonon 

megkeresni a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasí-

tásainak alapján járjanak el. 

- A szülők megérkezéséig ellátja a beteg gyermek felügyeletét, COVID-19 gyanúja ese-

tén köteles a beteg izolálását megoldani és jelezni ezt a tényt az intézmény vezetőjének, 

az iskolaorvosnak és szülőnek egyaránt.   

- Munkája során ellenőrzi az iskola eljárásrendjében rögzített maszkviselési és higiénés 

szabályok, védőtávolságok betartását, szükség szerint intézkedik a szabálytalanságok 

megszüntetésére. 

- Biztosítja, hogy az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó 

vegyen részt. 

Ellenőrzi az orvosi- és betegszoba előírás szerinti takarítását és fertőtlenítését, betartja 

a rá vonatkozó higiénés szabályokat (kesztyű és maszk). 

 


