
Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor 

Kéttannyelvű Általános Iskola 

 

Hagyományos nevelés-oktatás védőintézkedésekkel 

1. FELKÉSZÜLÉS 

1.1 Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk, a vezetői ellenőrzés 

megtörtént.  

1.2 Követjük az Oktatási Hivatal honlapját, amelyen keresztül az aktuális szakágazati információk 

mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket 

érintő kiemelt híreket, tájékoztatókat, feladatokat is megtaláljuk.  

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, 

KIRÁNDULÁSOK 

2.1 Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az 

oktatásban-nevelésben és az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet 

részt. A szülőket tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A 

szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél vagy vele egy háztartásban élő személynél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

2.2 Meg kell előznünk a csoportosulásokat a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az 

intézmény épülete előtt. Ezért a következő eljárásrendet vezetjük be: 

- A hajnali ügyeletet az udvaron tartjuk (esős idő esetén a helyszín a tornateremhez vezető 

alagsori folyosó). 

- Az iskolába csak az udvaron keresztül lehet bejönni reggelente. A termekbe 7.30-tól engedjük 

fel a gyerekeket. Átmenetileg két lépcsőházat használunk a közlekedéshez. 

- A 12.00 - 14.30 között (a főbejáraton keresztül) érkező szülők a portás segítségével   tudnak 

felszólni gyermekükért. Az aulában egyszerre 3 fő tartózkodhat a kijelölt helyen. Kérjük, hogy 

a gyerek megérkezéséig az iskola előtt várakozzanak, a 1,5 méteres távolságot megtartva. 

- Az 5. és 6. évfolyam számára biztosított a tanulószoba, ahonnan egyedül is távozhatnak írásbeli, 

szülői engedéllyel 15.30-tól. (a honlapról letölthető az ehhez szükséges dokumentum 

http://korosikettannyelvu.hu/letoltheto-dokumentum-mintak/) 

- 16 órától az ügyeletet az udvaron, illetve rossz idő esetén az első emeleti és a földszinti 

zsibongóban tartjuk. 

- A szülőknek és a külsős vendégeknek az iskola területén (épület, udvar) a maszk megfelelő 

használata kötelező. 

http://korosikettannyelvu.hu/letoltheto-dokumentum-mintak/


- Az udvari szünet rendjét átdolgozzuk, így beosztás szerint – a csoportosulást, az osztályok 

keveredését megakadályozva - megyünk a gyerekekkel levegőzni. 

2.3 A közösségi terekben igyekszünk a 1,5 méteres védőtávolságot megtartani, ezért az osztályok 

szünetekben történő mozgását szabályozzuk. 

2.4 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését megelőzendő, minden osztály csak a saját 

termében tartózkodik. Az angolcsoportok és informatika, egy-egy speciális teremhez kötött órai 

teremhasználat után az osztályok váltása között a tantermekben naponta többször is felületfertőtlenítést 

végezünk.  

2.5 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. A biztonságos 

öltözés érdekében igénybe vesszük az osztálytermeket is. Átmenetileg a lányok az osztálytermet 

használják átöltözéshez, a fiúk a felszabadult két öltözőt. 

2.6 Az iskolai ünnepségeket szűk körben rendezzük meg. Vendégek csak maszkban tartózkodhatnak az 

iskola teljes területén. 

 2.7 Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, a mindenkori 

előírások betartása mellett. 

2.14 A szeptemberi szülői értekezleteket a zsibongókban -a járványügyi előírások betartása mellett - 

vagy online szervezzük. A többi szülői értekezletet, a fogadóórákat online szeretnénk megtartani.  

2.15 A tanév során a szükséges információkat a megszokott rend szerint továbbítjuk - elsősorban a 

Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA), másodsorban e-mailben juttatjuk 

el a szülőkhöz. Kérjük, hogy az első szülői értekezletig minden család ellenőrizze (az elsősök 

kivételével), hogy tudják - e a gondviselői kódjaikkal, a gyerekek a tanulói kódjukkal a KRÉTÁ-t 

használni. Az elsős szülők és tanulók a szülői értekezleten kapják meg a belépési kódokat. Probléma 

esetén keressék az igazgatóhelyetteseket!  

2.16  A közösségi terekben a maszk használata kötelező, a tanítási órákon ajánlott. 

2.17 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. Ez alól kivételt jelent az intézményben foglalkoztatott, a 

nevelő-oktató munkát végző személy, az intézménnyel jogviszonyban lévő gyermek, tanuló, a 

gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy a köznevelési intézmény vezetője által 

meghatározott pontig, valamint azon személy, aki a köznevelési intézmény területén bekövetkező, 

elháríthatatlan eseménnyel (pl. műszaki hiba, egészségügyi veszélyhelyzet stb.) összefüggésben az 

intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményeinek 

elhárítására irányul. (A rendelkezés értelemszerűen csak az EMMI határozat kiadását követően 

engedélyezendő belépésekre terjed ki, a tartós jogviszonyban foglalkoztatott olyan személy, vagy 

tartós jogviszony alapján beszállító olyan külső vállalkozó, aki ezen tartós jogviszonyára figyelemmel 

eddig is belépési engedéllyel rendelkezett (pl. konyhai alkalmazott), változatlanul beléphet, az ő 

intézménybe történő belépését értelemszerűen nem kell újra engedélyezni.) 

  

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 



3.1 A bejáratnál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet. 

Az intézménybe érkezéskor, az étkezések előtt és után, a nem saját osztályteremben tartott foglalkozások 

előtt és után mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében 

inkább javasolt a szappanos kézmosás).  

3.2 A mosdókban és ebédelés előtt is biztosítjuk a szappanos kézmosás lehetőségét, melyet ajánlott 

vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlő áll rendelkezésre.  

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 higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű 

tájékoztatást kapnak az első napon. A szülőket is kérjük, hogy 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. A gyerekeknél mindig 

legyen papír zsebkendő. 

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

ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és 

a szociális helyiségekben) elvégzésére. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran 

érintett felületeket (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 

kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), a fizikai és kémiai 

kísérletek során használt eszközök, a mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padlót és a 

mosható falfelületeket vírusölő hatású szerrel fertőtlenítsük.  

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszközt 

biztosítunk és azok viselése szükséges.  

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.  

3.8 Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell.  

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.  

4.3 Az étteremben a közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni. 

4.5 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az 

étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a 

zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot 

tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.  

4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő 

hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől 



védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak 

gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök egyéni szalvétába csomagolása. A 

kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A 

textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.  

 

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

5.1 Az iskolai szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni. 

 5.2 A járványügyi készültség időszakában a pedagógusok, a védőnő, az iskolaorvos és a tanulók 

folyamatosan együttműködnek egymással. 

 5.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések 

(személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) 

figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont 

megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.  

5.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól 

függetlenül is). A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati 

helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, 

gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.  

5.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely 

egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, 

és alapos szellőztetéssel. 

 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 6.1 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 kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a 

gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. 

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett (a TEAMS rendszeren keresztül) részt vehet az 

oktatásban.  

6.3 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.  

6.4 A Házirendet módosítjuk: a szülő 10 napot igazolhat egy tanévben a gyermek hiányzása esetén. A 

szülőknek lehetőségük van egyéni munkarendet kérvényezni, melyről 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend linken bővebb tájékozódást kaphatnak. 

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

részére előírt karantén időszakára.  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend


6.6 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.  

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 7.1 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/gondviselő 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.  

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

7.3 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.  

7.4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

 7.5 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.  

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK 

ESETÉBEN 

8.1 Amennyiben egy köznevelési intézményben (az óvoda kivételével) egy 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, és a tanuló visszatérhet az intézménybe.  

8.2 Az érintett osztályban 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. 

8.3 Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi 

Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát tájékoztatni kell. Az 

Emberi Erőforrások Minisztériumát kizárólag óvodai fertőzés esetén kell tájékoztatni, a 

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen. A tájékoztatás alapján az adott intézményben vagy 



az érintett csoportban az eddigiekhez hasonlóan kizárólag az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli 

szünetet. 

8.4 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg tanügyi intézkedés kerül 

elrendelésre, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása 

érdekében. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést.  

9. KOMMUNIKÁCIÓ 

9.1 Kérjük a szülőket, pedagógusokat, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással 

kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni. Az iskolára 

vonatkozó információkat a honlapon és a KRÉTA rendszerben ismerhetik meg. 
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