
A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola 

járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendje 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdésének d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős 

Államtitkársága által a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. 

rendeletre tekintettel kiadott, a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló Intézkedési terv (protokoll) 

végrehajtására az alábbi Eljárásrendet adom ki: 

1. Védő, óvó előírások járványügyi készültség idején 

1.1. Az intézményt csak az látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, nincs 

olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, 

stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem 

tartózkodhatna, továbbá az elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban 

valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött személlyel. 

Amennyiben igazoltan COVID-19 fertőzött a gyermek, a szülő köteles erről értesíteni 

az intézményt. Gyógyulása után az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt 

saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

 

1.2. Valamennyi tanuló és szülője közösen nyilatkozik az 1. melléklet szerinti nyilatkozat 

aláírásával arról, hogy nincs olyan körülmény, ami kizárná, hogy a tanuló közösségben 

tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény a 

továbbiakban bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíteni kell telefonon az az 

iskolát, illetve az osztályfőnököt. A közösségben való tartózkodást kizáró körülmény 

megszűnéséig a tanuló az intézményt nem látogatja. 

1.3. A tanulók, az intézmény dolgozói és a belépésre engedélyt kapott személyek az 

intézménybe kézfertőtlenítés után léphetnek be. A maszkviselés a szülőknek, az egyéb 

ügyintézés miatt az épületbe belépő személyeknek az intézmény területén kötelező. 

Az intézménybe történő belépésre engedélyezett az 1. osztályos tanulót kísérő 1 fő 

szülő (gondviselő) számára, hogy az első tanítási óra előtt 2020. szeptember 30-ig a 

tanulót a tanterem ajtajáig bekísérje. Ezt követően a legrövidebb időn belül el kell 

hagynia az épületet. 

Az intézménybe történő belépésre engedélyezett a 2. osztályos tanulót kísérő 1 fő szülő 

(gondviselő) számára, hogy az első tanítási óra előtt 2020. szeptember 08-ig a tanulót a 

tanterem ajtajáig bekísérje. Ezt követően a legrövidebb időn belül el kell hagynia az 

épületet. 

1.4. Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az óraközi szünetekben lehetőség szerint 

tartózkodjanak az udvaron, és kerüljék másokkal a közvetlen, személyes kontaktust. 

1.5. Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy személyes tárgyaikat, eszközeiket ne adják kölcsön 

másoknak. 



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

csoportbontások, valamint a szaktantermek használata idején változtatnak tantermet.  

1.7. A tantermekben, szaktantermekben az osztályfőnök, illetve a szaktanár által kialakított 

ülésrend megtartása kötelező. 

1.8. Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az iskolában tartózkodásuk során lehetőség szerint 

kerüljék másokkal a közvetlen, személyes kontaktust, és használják az épületben 

kihelyezett kézfertőtlenítőket.  

1.9. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges 

tárgyakat, bútorokat tantermen kívül kell helyezni. 

1.10. A testnevelés órákat az időjárás függvényében a szabad téren kell megtartani. 

1.11. A iskolai rendezvényeket online vagy az iskolarádión keresztül kell megtartani. 

1.12. A szülői értekezleteket online kell megtartani, kivétel az 1. osztály. Az 1. osztály 

szülői értekezletén a szülő csak akkor vehet részt személyesen, ha a járványügyi 

helyzetre vonatkozó egészségi állapotáról nyilatkozik a 2. melléklet szerint. 

1.13. Csak belföldi kirándulások engedélyezettek, azokat is nagy körültekintéssel kell 

megszervezni. 

2. Pedagógusok és alkalmazottak feladatai 

2.1. Az iskola dolgozói 

 az iskolába belépő tanulók figyelmét felhívják arra, hogy csak kézfertőtlenítés 

után léphetnek be az épületbe 

 az intézménybe belépésre engedélyt kapott személyek figyelmét felhívják arra, 

hogy csak maszkban, kézfertőtlenítés után léphetnek az iskolába 

 szükség esetén felhívják a tanulók figyelmét a megfelelő távolságtartásra és a 

csoportosulás elkerülésére. 

2.2. Amennyiben valamely pedagógusnál vagy alkalmazottnál a közösségben való 

tartózkodást kizáró körülmény bekövetkezne, erről késedelem nélkül köteles értesíteni 

telefonon az intézményvezetőt vagy helyettesét, és a közösségben való tartózkodást 

kizáró körülmény megszűnéséig az intézményt nem látogathatja. 

2.3. A takarító alkalmazottak a tanév megkezdése előtt, és minden tanítási napon 

fertőtlenítő takarítást végeznek a tantermekben, irodákban és egyéb helyiségekben. Ha 

valamely tanteremben a nap folyamán osztály-, illetve csoportváltásra kerül sor, a 

takarító alkalmazottak az óraközi szünetben felületfertőtlenítést végeznek. 

A felületfertőtlenítést a takarítók szükség szerint a tanteremben tanító pedagógusok, 

illetve az iskola alkalmazottainak közreműködésével végzik. 



A tanulók intézménybe történő belépése előtti kézfertőtlenítéséről a mindenkori 

ügyeletes pedagógus az iskola alkalmazottainak közreműködésével végzi. 

2.4. A pedagógusok és alkalmazottak lehetőség szerint kerülik másokkal a közvetlen 

személyes kontaktust. Amennyiben ez elkerülhetetlen, a biztonságos védőtávolság 

megtartásával történik a személyes kommunikáció. 

2.5. Ha a tanítási nap folyamán a tanteremben osztály-, illetve csoportváltásra kerül sor, az 

órát tartó pedagógus csak a felületfertőtlenítést követően engedi be a tanulókat a 

tanterembe. 

2.6. A pedagógusok a tanórák idején gondoskodnak a tanterem lehetőség szerinti 

folyamatos szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a kis létszámú tanulócsoportok 

lehetőleg lazán, egymástól távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben. 

2.7. A pedagógus a tanév első osztálytermi, szaktantermi foglalkozásain felveszi az osztály, 

csoport ülésrendjét, és a tanév hátralévő részében gondoskodik az ülésrend szigorú 

betartásáról. 

3. Az osztályfőnök feladatai 

3.1. Az osztályfőnök az első tanítási napon tájékoztatja a tanulókat az iskolában a 

járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendről. 

3.2. Az osztályfőnök összegyűjti a tanulóktól az 1. melléklet szerinti nyilatkozatokat, és 

leadja a Titkárságon.  

3.3. Az osztályfőnök gondoskodik arról, hogy azok a tanulók, akik a nyilatkozatok 

kiosztása napján hiányoztak, nyilatkozatukat a lehető legrövidebb időn belül pótolják.  

4. Jelen eljárásrendet nyilvánosságra kell hozni az intézmény www.roszkesuli.hu weblapján. 

5. Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes. 

 

Röszke, 2020. augusztus 31. 

 

 Szécsényi Marianna 

 intézményvezető 

 

  

http://www.roszkesuli.hu/


1. melléklet a Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola járványügyi készültség idején 

alkalmazandó eljárásrendjéhez 

 

 

NYILATKOZAT 

(tanuló, szülő) 

 

 

Alulírottak ____________________________________________________________(szülő, 

szülők) és 

 ____________________________________________________________________ (tanuló) 

egybehangzóan nyilatkozunk arról, hogy  

– a tanulónál koronavírus fertőzést nem igazoltak,  

– nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési 

nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem 

tartózkodhatna, 

– az elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített 

koronavírussal fertőzött személlyel.  

Abban az esetben, ha a fenti körülményekben változás állna be, erről késedelem nélkül 

tájékoztatjuk az iskolát a 06 62 573 750 telefonszámon vagy az igazgato@roszkesuli.hu e-mail 

címen.  

Az iskola járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendét megismertük és magunkra 

nézve kötelezőnek tartjuk. 

Nyilatkozatunkat őszintén, felelősséggel tettük meg. 

 

2020. szeptember 1. 

 

 _______________________ ________________________ 

 szülő (szülők) tanuló 

 

  

mailto:igazgato@roszkesuli.hu


2. melléklet a Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola járványügyi készültség idején 

alkalmazandó eljárásrendjéhez 

NYILATKOZAT 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy  

– koronavírus fertőzést nem igazoltak nálam,  

– nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetem (pl. láz, köhögés, akut légzési 

nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetném, és közösségben nem 

tartózkodhatnék, 

–  az elmúlt 14 napban nem voltam szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített 

koronavírussal fertőzött személlyel. 

Nyilatkozatomat őszintén, felelősséggel tettem meg. 

Név  

(nyomtatott betűkkel) 
Dátum Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


