A vonatkozó EMMI ajánlás:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_kozn
evelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf
Ebből néhány különösen fontos pont kiemelve:
„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. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a
szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.”
„2.2 Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az
intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén,
mind az intézmény épülete előtt.”
„2.3 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről,
adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A
tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.”
„2.4 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy
betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára
elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság
nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a
középiskolákban az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.”
„2.8 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az
öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy
elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.”
„2.10 Minden köznevelési intézménynek azt javasoljuk, hogy az első félévben esedékes, nagy
létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál,
szalagavató, 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.”
„3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak
használatára fel kell hívni a figyelmet. 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)”
„3.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre
papírtörlők biztosítása szükséges, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.”

„3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az
adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást.”
„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.”
„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, májés 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.”
„ 8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.”
„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.”
„10. Intézkedések fertőzéssel érintet intézmény esetében
10.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend
átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell
készülnie. „
Tünetek
Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra
utalhatnak a panaszok:






láz
köhögés
nehézlégzés
hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás,
hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés

Mit ír elő az eljárásrend az otthon történő elkülönítésre?
„A beteg gyermek legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete
után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját a
fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani." Azaz, minimum 10 napig otthon kell
maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek egyike is érvényesül!

Ez tudom, hogy nehéz helyzetet fog számtalan esetben okozni, azonban ezek a döntések a
járvány további terjedésének megelőzését szolgálják. Amennyiben lesz változtatás, tájékoztatni
fogom Önöket!
Forrás:
Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal
kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok, 2020. június 12.
5. sz. melléklet – COVID-19 eljárásrend 2020. június 11. A betegek kórházból történő
elbocsátásának, illetve az elkülönítés feloldásának kritériumai COVID-19 fertőzés kapcsán
Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal
kapcsolatban, A 2020. június 11-i eljárásrend 2.2 pontjának módosítása
A Tankerület kérését is megtekinthetik:
Kérem, hogy a járvány megelőzése és további terjedésének megakadályozása érdekében
intézményükben az alábbi intézkedésekre fokozottan ügyeljenek:


Az iskola épületébe csak az ott dolgozó személyek és a tanulók lépjenek be! Amennyiben
elkerülhetetlen más személyeknek a belépés, akkor kérjük a maszk viselését, a szociális
távolság megtartását és kézfertőtlenítés alkalmazását! Ez a szülőkre is vonatkozik.
Amennyiben az elsős tanévnyitóra a szülőt mégis be szeretnék engedni, csak a tanévnyitó
helyszínének külső bejáraton keresztüli megközelítése javasolt.



Az iskolában külsős terembérlők is fokozottan ügyeljenek a járványügyi előírások
betartására!



Kérjük, hogy az osztálytermen kívüli közösségi terekben mindenki viseljen maszkot!



Felhívjuk az intézmények figyelmét a KRÉTÁban történő pontos naplóvezetésre, különös
tekintettel a hiányzási rész naprakész vezetésére, hogy az esetleges megbetegedés esetén a
kontakt felderítés követhető legyen.



Bármilyen tanulói betegség esetén csak orvosi igazolás elfogadását javasoljuk. A gyermek
jelenlétéhez kötött hivatalos ügyintézést kérjük, hogy a szülő előre jelezze, ebben az
esetben az Ő igazolása is elfogadható.

Javasoljuk, hogy a fenti, illetve az iskola által tervezett óvintézkedéseket az intézmények
fogalmazzák bele az iskola Házirendjébe!
Mivel az úszásoktatás nem tilos, kérjük, hogy az uszoda vezetője állítson ki egy hivatalos
nyilatkozatot, hogy a sportlétesítmény megfelel a járványügyi előírásoknak.
Kérjük, azonnal jelentsék írásban a Dél-Budai Tankerületi Központ igazgatójának, ha
bármilyen rendkívüli esemény történik intézményükben a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban!

Budapest, 2020.08.31.
Baski Ferenc
intézményvezető

