
A Békefi Antal Általános Iskola  

járványügyi eljárásrendje 
 

 

 
Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendjét tartalmazó 

intézkedési terve alapján a Békefi Antal Általános Iskola járványügyi eljárásrendjét az 

alábbiakban állapítom meg. 

 

 

1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket (láz, köhögés, 

nehézlégzés, ízérzékelés és szaglás zavara vagy elvesztése) nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és a fenti tünetektől mentes dolgozó vehet részt. 

A közösségi terekben (az osztálytermeken kívül: folyosók, mosdók) a 1,5 méteres 

védőtávolság betartása mindenkinek, a szájat és orrot takaró maszk viselése a felsős 

tanulóknak és felnőtteknek kötelező. 

 

2. Az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán az alábbi intézkedéseket 

tesszük. 

A reggeli (7.30-7.50) ügyeletbe érkező tanulókat 10 fős csoportokban az 1. és 2. 

osztályban, a folyosón és az aulában helyezzük el. 

A benti szünetekben a tanulók csak mosdóhasználat céljából hagyhatják el a tantermüket. 

A buszügyeletben a tanulók a könyvtár és a könyvtár előtt folyosórészen tartózkodnak. 

A kinti szünetek sorakozása a tagozatok különválasztásával történik. 

A 1.5 méteres védőtávolság betartására a felügyeletet ellátó tanároknak törekedni kell. 

 

3. Az iskola több pontján kézfertőtlenítőket helyezünk el, ezeket belépéskor, illetve étkezés 

előtt és után kötelező használni. A fertőtlenítést ki lehet váltani kézmosással. 

Az iskolába belépéskor mindenki kötelező testhőmérésen esik át. A mérést az iskola 

dolgozója vagy az iskolaőr végzi. Láz észlelésekor felnőtt vagy az iskolával nem 

jogviszonyban álló gyermek esetében a belépést megtagadjuk, az iskola tanulója 

esetében az eljárásrend Teendők beteg gyermek esetében szakasz rendelkezései az 

irányadók. 

A tízórai szünetben az osztályok pedagógus felügyeletével mennek kezet mosni. 

 

4. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren kell tartani. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem 

kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell 

végezni.  

 

5. 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.  

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

 

6. 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.  

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

 

 

7. A fertőtlenítésről az 1. sz. melléklet, a teremhasználatról a 2. sz. melléklet rendelkezik. 

 

Jelen eljárásrend 2020. szeptember 7-től hatályos, és módosításig vagy visszavonásig érvényes. 

 

 

Bakonyszentkirály, 2020. szeptember 3. 

 

Farkas László 

igazgató 

 

 

 

Melléklet 

1/2020. intézményvezetői utasítás 

2/2020. intézményvezetői utasítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 

1/2020. intézményvezetői utasítás 

a takarítás rendjéről a takarítók részére 

 

 

Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendjét tartalmazó 

intézkedési terve alapján az alábbiakat rendelem el.  

 

1. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. 

Ennek érdekében a második szünet után, a harmadik óra alatt az összes közös használatú 

helyiség (folyosók, mosdók padlója és mosható falfelületei) fertőtlenítő takarítását 

(felmosás) el kell végezni. Majd a tanítási órák után ugyanezt meg kell ismételni. 

 

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

érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, 

villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, 

stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.  

Ennek érdekében a fentiekben felsorolt tárgyakat (padok, asztalok, székek, ikt. eszközök 

kivételével) minden óraközi szünetben, illetve a délutáni takarítás során kötelező 

fertőtleníteni. A padokat, asztalokat, székeket a tanítási órák után szükséges 

fertőtleníteni, az ikt. eszközöket pedig informatika órák után. 

A reggeli ügyelet során használt helyiségeket az ügyelet befejezése és az órák 

megkezdése előtt ellenőrizni, és szükség esetén a fentiek szerint eljárni kell. 

 

3. Amennyiben összevont óratartásra vagy csoportváltásra kerül sor, az érintett 

tantermekben a felületfertőtlenítést el kell végezni. 

 

4. Amennyiben teremcsere miatt osztályváltásra kerül sor, az érintett tantermekben egyedi 

intézményvezetői utasítás alapján a felületfertőtlenítést el kell végezni. 

 

 

Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, az intézkedési terv, 

valamint az iskola alapdokumentumai az irányadók. 

Jelen utasítás 2020. szeptember 7-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

 

2/2020. intézményvezetői utasítás 

a teremcsere, valamint az órarenden kívüli foglalkozás és teremhasználat rendjéről 

 

Az órarenden kívüli foglalkozás, valamint az iskolai teremhasználat rendjét az alábbiakban 

szabályozom. 

 

1. Amennyiben órarendben meghatározott tantermeket pedagógusok bármilyen okból 

cserélni kívánnak, kötelesek az intézményvezetőtől a tárgynapot megelőző napon 

engedélyt kérni. 

2. Amennyiben pedagógusok órarenden kívüli foglalkozást kívánnak tartani, és ehhez 

tantermet vesznek igénybe, kötelesek az intézményvezetőtől a tárgynapot megelőző 

napon engedélyt kérni. 

 

Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, az intézkedési terv, 

valamint az iskola alapdokumentumai az irányadók. 

Jelen utasítás 2020. szeptember 7-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

 
 

 

 


