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AZ EURO BAPTISTA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 

GIMNÁZIUM ÉS TECHNIKUM 

INTÉZKEDÉSI TERVE A 2021/2022. TANÉVRE 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁSRENDRŐL 

Módosítva 2021. november 12. 

 

Jelen intézkedési terv 2021. november 15-től újabb módosításig vagy visszavonásig érvényes, a 

módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerül sor. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az igazgató köteles gondoskodni, a 

fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

Az iskolában naponta, időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

elvégezni.  

Ellenőrzés: vezetőség 

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. A tisztító 

és fertőtlenítő szereket az intézmény biztosítja. 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és 

nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó 

vehet részt. Az iskola tájékoztatja a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket 

észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő 

köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az 

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

kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi 

karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó 

határozatot szükséges bemutatni. 
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A nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: osztályozó értekezlet, 

tanévzáró ünnepség, bál, bankett, kulturális program) esemény megszervezése során 

iránymutatóak az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok. Osztálykirándulások, 

tanulmányi kirándulások csak belföldre szervezhetők. Időtartalma egy napos, esetleg többször 

egy napos lehet. Szálláshely igénybevétele nem lehetséges. 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

A koronavírus-járvány súlyosbodása miatt elrendelem, hogy az intézmény alkalmazottai 

(pedagógusok, oktatók, segítők) az iskola területén (tanórákon, közösségi terekben) 2021. 

november 15-től orrot és a szájat eltakaró maszkot viseljenek. Az intézménybe érkezéskor 

kötelező a kézfertőtlenítő használata. Étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson 

kezet vagy fertőtlenítse a kezét. Továbbra is biztosítjuk az iskola bejáratánál a vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőt, ennek használatára fel kell hívni a figyelmet.  

A tanulók számára nem kötelező, csak ajánlott a maszk használata. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására.  

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 (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók 

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

szerrel fertőtlenítésre kerüljenek. 

Javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés.  

4. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi 

ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az 

egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb 

feladatokat maradéktalanul el kell végezni. Fontos a megfelelő szervezés: időbeli ütemezés, 

pontos időpont megadása. 

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

intézkedési terv „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele 

szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az 

eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 
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A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés c) pontja értelmében az 

intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen 

indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor – ahogy az alapvető 

jogok biztosa is megállapította (AJB-2289/2021) – a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre 

tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem 

tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a 

döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának 

függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia. 

A döntés során elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy 

- az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló megfertőződésének reális 

veszélye; 

- a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda- és hazaútja során mennyire biztosított 

a fertőzés megelőzése; 

- az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy háztartásban élő 

személyekre; 

- a tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az iskolába járása 

nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben; 

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

alatt. 

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

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. 

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 
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fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően 

ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

A gyógyult az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

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

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. 

7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) 

a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy 

a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat 

felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata. Amennyiben egy köznevelési 

intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot, 

azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi 

hivatalát (a HBMKH Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát 

nepegeszsegugy.debrecen.jh@hajdu.gov.hu), valamint a fenntartót, minden egyéb köznevelési 

intézmény esetén a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen az Emberi Erőforrások 

Minisztériumát és a fenntartót koronavirus@baptistasegely.hu címen haladéktalanul 

tájékoztatni kell. 

Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat 

és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért 

Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek 

alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel 

jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 

A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy 

fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő 

veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott 

intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli 

szünetet. 

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az 

intézményben más munkarendet. Az intézményben vagy azon belül meghatározott 
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osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről 

az Operatív Törzs dönt. Az intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást 

okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál 

munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az 

érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre. 

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése 

és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő 

kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen 

kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem 

látogathatják. 

8. KOMMUNIKÁCIÓ 

Nyomatékosan kérjük a kollégákat, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ennek 

fontosságára hívják fel az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos 

híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni. 

 

 

 

 

___________________________ 

Novákné Kónya Zita 

igazgató 
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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 terjedjen ki az alábbiakra: 

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

vegyszeres tisztítására; 

- szőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

- sporteszközök tisztítására; 

- radiátorok, csövek lemosására; 

- ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

- képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

- pókhálók eltávolítására; 

- rovar- és rágcsálóirtásra; 

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

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

Ellenőrzés: vezetőség. 


