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a 2020/2021. tanévben Gourmand Vendéglátóipari, Idegenforgalmi, Kereskedelmi 

Szakképzőiskola, Technikum és Gimnáziumban a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről   

  

„A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több 

millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a 

koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.  

A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg 

biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. 

A környező országok besorolása azonban láthatóan változik, a járvány terjedése nehezen 

kiszámítható, ezért a köznevelési ágazatnak fel kell készülnie a védekezésre és a megelőzésre, 

továbbá ki kell dolgoznia olyan eljárásrendet, amely megfelelő támpontot nyújt ahhoz, hogy 

szükség esetén célzott beavatkozásokkal beazonosíthatók és fokozottabban támogathatók 

legyenek a veszélyeztetett intézmények. A fenti feladatok eredményes végrehajtása céljából, a 

Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, az alábbi 

intézkedési tervben foglaltuk össze a szükséges intézkedéseket. Jelen intézkedési terv 

(protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi 

helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az 

intézmények tájékoztatást kapnak. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az 

intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.” 

(EMMI  2020 augusztus 27-i közleménye) 

 
 

1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre  

 
 

1.1 Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás megtörtént.  

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a 

tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.  

1.3 Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt 

alakítottak ki, amelyen keresztül az aktuális szakágazati információk mellett a járvány elleni 

védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt 

híreket, tájékoztatókat, feladatokat is teszik közzé.   

  

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  

 
 

2.1 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 vegyen részt.  

 
 

Kedves Szülők! 



 amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni emailen vagy 

telefonon az osztályfőnököt vagy a titkárságot, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú 

vagy igazolt fertőzés van.  

 Kérjük hívják fel Önök is a gyermekek figyelmét a csoportosulások megelőzésére a 

tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.  
  

 
 

2.1. Az iskola területére maszkban lehet belépni, amit vírusölő hatású kézfertőtlenítő 

használatának kell követnie! 

2.2 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről 

(magas osztálylétszámok esetén ez nehezen vagy nem megoldható).  A tanítási órákon, 

foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.  

2.3 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható 

legyen a 1,5 méteres védőtávolság, ennek hiányában a maszk használata kötelező! Szükség 

esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket jelölünk ki a közösségi tereken 

belül, a szünetekben az iskola udvarán is tartózkodhatnak. Amennyiben a védőtávolság nem 

tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot 

eltakaró maszk viselése (kérjük mindenkinél legyen szájmaszk!).  

2.4 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – 

elkerüljük. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során 

ugyanazt a tantermet fogják használni (ez eddig is így volt). Amennyiben ez nem megoldható, 

az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést fogunk végezni.  

2.5 A testnevelésórák egy része a sportkörök az időjárás függvényében szabad téren kerülnek 

megtartásra (kérjük hogy minden gyerek rendelkezzen ehhez szükséges felszereléssel).  

2.6 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. 

2.7 A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A 

gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi 

fertőtlenítőszerrel tisztítjuk a csoportok váltása között.  

2.8 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével 

járó (pl.: tanévnyitó ünnepség külön forgatókönyv szerint, kulturális program) rendezvény 

megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:  

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,  

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,  

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),  

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,  

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének  

korlátozása.  

2.9 Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások egyéni elbírálás alapján kerülhetnek 

megszervezésre. 

2.10 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-

mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az 

alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is 

eljuttathatók a szülőkhöz.  

  

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  



 
 

3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt fog a fenntartó biztosítani. Az 

intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy 

fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). Ez 

a beérkezést lassíthatja ezért kérünk mindenkit, hogy időben érkezzen meg az iskolába.  

3.2 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 

szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítjük ki. A tisztítószerek 

utánpótlásában nehézségek merülhetnek fel, ezért javasoljuk a szülőknek, hogy minden 

gyereknél legyen kézfertőtlenítő. 

Textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.  

3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.  

3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást fognak kapni. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett 

köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt 

zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  

3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára.  

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét 

ne veszélyeztesse.  

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A 

helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell 

tartani.  

  

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

 
 

4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. 

A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.  

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.  

  

8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  

  

8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, 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, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére 

előírt karantén időszakára.  

8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 



(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges 

eljárni.  

 
 

9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

 
 

9.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi 

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

szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, 

hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt 

követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

9.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  

9.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi 

gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan 

nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális 

eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.  

9.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül.  

9.5 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.  
 


