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1. Felkészülés a tanévkezdésre 

Az eljárásrendet meghatározó dokumentumok: 

- Intézkedési terv a 2021/2022. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrendről (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/intezkedesi_terv_20220114.pd

f 

1. Minden köznevelési intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő 

takarítást kell elvégezni. Az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek ellenőrzik annak 

végrehajtását. 

2. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során az 1. sz. mellékletben szereplő Nemzeti Nép-

egészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását vesszük figyelembe. 

3. Oktatási intézményként rendelkezünk ezen, a járványügyi készültséget kezelő intézményi 

intézkedési tervvel, amelyek folyamatos aktualizálása kiemelt jelentőségű. 

4. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein 

követjük. 

5. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által 

kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget: https://www.nnk.gov.hu/ 

6. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, 

beszerzéséről gondoskodunk, ezt dokumentáljuk, rendelkezésre állásukat ellenőrizzük. 

2. Iskolánk látogatása, rendezvényeink szervezésének szabályai 

1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek 

betartása mindenki számára kötelező. 

2. Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi 

intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően a 

köznevelési intézménybe csak a védettség igazolását követően lehet belépni. Iskolánk 

területére az ott foglalkoztatott személyeken, karbantartási, illetve javítási munkát végző 

egyénen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken 

vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más 

személy nem léphet be. Kivételt képez az intézmény vezetőjével előzetes egyeztetés 

alapján történő épületben való tartózkodás. 

A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az 

intézmény vezetője által meghatározott pontig. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/intezkedesi_terv_20220114.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/intezkedesi_terv_20220114.pdf
http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/
https://www.nnk.gov.hu/
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3. Iskolánkat kizárólag egészséges, megbetegedés tüneteit nem mutató tanuló és dolgozó 

(pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül segítők, egyéb dolgozók) látogathatja. 

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes szereplők vehetnek részt. Ez vonatkozik a külső, szerződött partnerekre és 

szolgáltatókra is. Csakúgy egészséges és megbetegedés tüneteit nem mutató személy 

látogathatja az intézményt bármely ügyintézéssel kapcsolatos célból. Az a gyermek, 

tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra 

az intézménybe. 

4. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek az intézményben maszk viselése kötelező. 

5. A termekben a tanulók úgy foglaljanak helyet, hogy közöttük a lehető legnagyobb távolság 

alakuljon ki! A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem 

kötelező. A pedagógusnak fel kell vennie a maszkot azokban a helyzetekben, amikor a 

védőtávolság nem tartható. 

6. Amennyiben zárt közösségi terekben a védőtávolság nehezen tartható be, akkor az ott 

tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Javasolt az órák 

közötti szüneteket az időjárás függvényében az udvaron tölteni. 

7. Az oktatás során a csoportok váltása között a tantermekben gyors felületfertőtlenítést 

kell végezni. 

8. A néptánc órák – az időjárás függvényében – a szabad téren is megtarthatók. 

Az öltözőkben és az öltözők előtti terekben be kell tartani a távolságtartás szabályait. 

Amennyire lehetséges az oktatás helyszínén el kell kerülni a csoportok találkozását. Ennek 

koordinálása az adott pedagógus feladata. A foglalkozások közötti szünetekben minden 

esetben szükséges az öltözők fertőtlenítése. 

9. A képzőművészet órák - szintén az időjárás függvényében - megtarthatók a Papi Lajos 

Alkotóház udvarán. 

10. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, ezért a 

mellékhelyiségekben maximum 2 fő tartózkodhat. 

11. Az iskolai rendezvények megszervezése során az alábbiak szerint járunk el: 

- a jogszabályban meghatározott létszámkorlátozást betartjuk, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedéseket, szabályokat betartjuk (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés) 

- amennyiben lehetséges zárttéri helyett szabadtéri programokat szervezünk, 

- a résztvevők körét korlátozzuk. 
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12. A szülők személyes megjelenésével járó tanszaki hangversenyeket a járványügyi előírások 

betartása végett online formában tartjuk meg. A szükséges információkat Facebook 

oldalunkon és honlapunkon (http://bami.baptistaoktatas.hu/) juttatjuk el a szülőkhöz. 

3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

1. Az intézmény székhelyén és a telephelyek bejáratánál elhelyezett vírusölő hatású az 

intézménybe való érkezéskor kézfertőtlenítő használata mindenki számára kötelező. 

Az intézménybe érkezéskor a tanórák előtt minden tanuló alaposan mosson kezet! 

2. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosás és a vírusölő hatású 

kézfertőtlenítés lehetőségét. 

3. Kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók, a pedagógusok és az egyéb dolgozók esetében 

az alapvető higiénés szabályok betartására, a rendszeres kézmosásra vagy alkoholos 

kézfertőtlenítésre. 

4. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulókat a szaktanárok tájékoztatják és felhívják 

figyelmüket a köhögés szabályaira: könyökhajlat vagy papírzsebkendő használata 

köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos 

kézmosás, kézfertőtlenítés. 

5. Az intézményben, naponta többször fertőtlenítő takarítást végzünk a szociális 

helyiségekben és a közösségi terekben. 

6. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran 

érintett felületek (pl. az asztalok, székek, az ajtó- és ablakkilincsek, korlátok, villany- és 

egyéb kapcsolók, informatikai eszközök [billentyűzet, monitor, egér, egérpad], mosdók 

csaptelepei, WC lehúzók stb.), valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású 

szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

7. A takarítást végző dolgozók részére az intézmény biztosítja a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszközt, amit a dolgozónak viselnie kell. 

8. Zárt térben (osztálytermekben, öltözőkben, mellékhelyiségekben és a folyosókon) is 

kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres szellőztetésre. A helyiségek 

ablakát az időjárás és a környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell 

tartani. Ezek betartásáért, betartatásáért a tanítási óra alatt a pedagógus felel. 

9. A légtechnikai eszközök –intézményünkre alkalmazható – használatával kapcsolatos NNK 

ajánlás a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

10. Az iskolában használt eszközöket, hangszereket rendszeresen fertőtleníteni kell. 

https://www.facebook.com/bamikisujszallas
https://www.facebook.com/bamikisujszallas
http://bami.baptistaoktatas.hu/
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5. Tanulói hiányzások kezelése 

1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, 

légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 

vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti alapos okra hivatkozással 

nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Ezen időszakban az érintett tanuló 

az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és 

számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

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

a részére előírt karantén időszakára. 

3. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében az intézményvezető alapos indok esetén 

igazoltnak tekintheti a tanulói távolmaradást. A döntés során elsődlegesen azt kell 

mérlegelni, hogy 

- az intézményben, illetve az oda- és hazaúton fennáll-e a tanuló megfertőződésének 

reális veszélye; 

- az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóval egy háztartásban élő 

személyekre; 

- a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való 

távolmaradás alatt. 

A tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem 

határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos 

indoknak. 

6. Tanszaki vizsgák rendje 

1. A vizsgákon a várható létszám előre tervezetten kerül meghatározásra, ezzel biztosítva a 

járványügyi szabályok betartását. 

2. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. 

3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve pedagógus 

vehet részt. 

4. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem 

tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság tartható, 

a maszk viselése ajánlott. 
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7. Teendők beteg személy esetén 

1. Amennyiben tanulónál, iskolai dolgozónál a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el 

kell őt különíteni, egyúttal értesíteni a tanuló általános/középiskolájának iskolaegészségügyi 

orvosát, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a 

szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodik az iskolavezetés vagy a szaktanár. A 

szülő/gondviselő figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a 

gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján 

járjanak el. 

2. A gyermek az iskolába orvosi igazolással vagy a karanténra vonatkozó határozatban 

rögzített időpontot követően térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt 

saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

3. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 

mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

8. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében 

1. Amennyiben az intézményben egy gyermek, tanuló esetében COVID-19 fertőzés 

igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 

nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a 

légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől 

számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható. 

2. Az érintett osztályokban/csoportokban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás 

változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba/csoportba tartozó 

tanulók közül azok, akik oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem 

oltott tanulók 5 napig karanténba kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény 

gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott 

tananyag, a házi feladat) megküldéséről részükre. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról 

történő bekapcsolódás lehetőségét az adott intézmény a helyben kialakult módon, a 

rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja. 

3. Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a 

Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi 

hivatalát tájékoztatni kell. 
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9. Kommunikáció tanulóink és gondviselőik felé 

1. Nyomatékosan kérjük a tanulóinkat és gondviselőiket, hogy hiteles forrásokból 

tájékozódjanak iskolánk járványügyi állapotáról. 

2. Hiteles forrásnak tekintjük: 

a. az intézményünk honlapján megjelenő információkat: http://bami.baptistaoktatas.hu/ 

b. az intézményünk telefonján az iskolavezetés által közölteket: +36-59/520-591 

c. iskolánk közösségi portálján közzétetteket. 

3. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által 

kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 

Kisújszállás, 2022. január 21. 

P.H. 

 Kéki-Széplaki Edit 

 igazgató  

http://bami.baptistaoktatas.hu/
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1. számú melléklet 

A takarítással kapcsolatos feladatok 

Az alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a 

nagytakarítás lehetőség szerint az alábbiakra terjed ki: 

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; 

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására; 

- padló, egyéb textíliák tisztítására; 

- oktatási eszközök tisztítására; 

- radiátorok, csövek lemosására; 

- ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

- képek, világítótestek portalanítására; 

- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces 

folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. 

A nagytakarítást követően annak igazgató általi visszaellenőrzése indokolt. 
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2. számú melléklet 

Légtechnika rendszerek helyes használata iskolánkban 

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben 

több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a 

beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését. 


