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NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

(módosítva 2022.09.20.) 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrendről kiadott Intézkedési Terve alapján  

Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására. A 

módosításról az intézmény vezetője ad tájékoztatást az érintettek számára. 

A gyerekek az osztályfőnöki órákon részletes tájékoztatást kapnak az iskolában érvénybe lépő higiéniai 

intézkedésekről, új szabályokról. Kérjük, a szülőket is erősítsék a gyerekekben a szabályok betartásának 

fontosságát. 

Felhívjuk továbbá az érintettek figyelmét, hogy az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján a 

járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő 

kiemelt hírek, tájékoztatók elérhetők. 

A jelen Intézkedési Terv az Oktatási Hivatal honlapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

kiadott Intézkedési Tervvel együtt érvényes. 
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1. Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó érkezhet az iskolába. Az 

iskolába kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató A nevelési-oktatási intézményeket 

kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban 

és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vehet részt. 

2. A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 

3. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van. 

4. Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, 

a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. 

5. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítésre kerül. Az iskola értesíti az iskolaegészségügyi 

orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

6. Amennyiben egy tanuló esetén a fertőzés tünetei észlelhetők az iskola értesíti a 

szülőt/gondviselőt is, akinek a lehető leghamarabb el kell vinnie az intézményből a 

gyermekét, valamint feltétlenül meg kell keresnie telefonon a gyermek háziorvosát! 

7. Az igazoltan COVID-19 fertőzött személy OSZIR bejelentése, 7 napos elkülönítése 

szükséges. 

8. A COVID-19 fertőzés bejelentését a háziorvos/kezelőorvos/ellátó orvos teszi meg az OSZIR 

Fertőzőbeteg jelentő alrendszerébe. 

9. Az elkülönítés időtartama lerövidíthető, amennyiben a COVID-19 fertőzött az elkülönítés 

4. napján láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. 

napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az 

elkülönítés feloldható.  

10. Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, COVID-19 

fertőzésre gyanús tüneteket nem mutató személy látogathatja – akár dolgozóként, akár 

tanulóként – az intézményt. 

11. Az igazolt COVID-19 fertőzöttel történt szoros kontaktus (potenciális expozíció) 

időpontjától számított 5 napig köteles a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.  

12. Amennyiben a kontakt személynél COVID-19 fertőzésre gyanús tünetek jelentkeznek, 

akkor az Eljárásrend szerinti intézkedések (5. pont) megtétele szükséges (elkülönítés, 

stb.). 

13. A szoros kontaktokra vonatkozó intézkedéseket nem az intézmény, hanem a 

népegészségügyi feladatkörben eljáró kerületi/járási hivatal hozhat. 
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14. Igazolt annak a tanulónak az iskolai hiányzása, 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. 

15. A szülő a házirend szerint igazgatói engedély nélkül 3 napot igazolhat. Amennyiben a fenti 

pontok, valamint a jogszabályok által nem szabályozott esetben, de a járványra való 

tekintettel a szülő szükségesnek érzi gyermeke távolmaradását az intézménytől, akkor az 

iskola vezetőjéhez kell fordulnia és kérvényeznie kell, hogy gyermeke hiányzását 

igazoltnak tekintsék. Minden ilyen esetben az intézmény vezetője egyéni elbírálás alapján 

dönt. (Ez csak tünetmentes, egészséges gyermekek esetében lehetséges, bármilyen 

betegségre utaló tünet esetén az 1.4. érvényes!) 

16. A mosdók használata után és az étkezések előtt az alapos szappanos kézmosás kötelező, 

a kézfertőtlenítés javasolt. 

17. Kéztörlésre kizárólag papírtörlők használhatók. 

18. Az étkező tisztaságának fokozott felügyelete a konyhai személyzet feladata, melybe 

beletartozik az ebédelő csoportok között az asztalok fertőtlenítése. 

19. Az étkezésre felügyelő tanítók és tanárok feladata az étkezés előtt figyelmeztetni a 

tanulókat az alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

 

 

 

 

Budapest, 2022. 09. 20. 

Sillye Gergely 

intézményvezető 


