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A kevermesi Szent Orsolya Általános Iskola és Óvoda iskola intézménye a 2020/2021. tanévben az országos 
járványügyi készenlét idejére alkotta meg Intézkedési tervét az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kidolgozott eljárásrend alapján. A járványügyi készenlét alatt, ahhoz, hogy a tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány ellen védekezni tudjunk, mindenki egészségének megóvása érdekében összefoglaltuk azokat a 
szabályokat, melyeket ez a dokumentum tartalmaz. Be kell közösen tartanunk a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ által a koronavírus járvánnyal kapcsolatban kiadott járványügyi szabályokat. 

Az iskola nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben várja a gyermekeket. Ahhoz, hogy gyermekeink nyugalmát, 
biztonságát, fejlődését az iskola megfelelő módon biztosítani tudja, kérjük Önöket, hogy az alábbiakban 
részletezett speciális szabályokat szíveskedjenek megismerni, és a benne foglaltakat betartani! Az Intézkedési 
tervben meghatározásra kerülő szabályok, a járványügyi készenlét teljes időtartama alatt érvényesek.  

Hatálya kiterjed az iskolával jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre, szülőkre.  

Kérjük az Intézkedési Tervben foglaltak maradéktalan betartását, a felelősségteljes együttműködést. Kiemelten 
fontos az információk megosztása, a gyors helyzetfelismerés és reagálás, a korrekt kétoldalú tájékoztatás. Kérjük, 
ezen szempontok kiemelt kezelését.  



Iskolába érkezés és távozás  

A szülők iskolába való belépését a minimálisra csökkentjük. Gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik, 
hogy a megbetegedés kockázatát és a járvány esetleges megjelenését mérsékeljük, megelőzzük. A gyermekek 
átadása délután is az iskola kapujánál történik. Az iskola előtt is kerüljék a csoportosulást, fegyelmezett 
magatartással, kellő távolságtartással legyenek egymástól (legalább 1,5 m). Amennyiben indokolt az iskola 
épületébe történő belépése a szülőnek, javasoljuk, hogy a felnőttek védőmaszkot viseljenek. A védőmaszk 
használata nem kötelező. 
Az épületbe való belépéskor az előtérben elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Védő – óvó előírások  

 A gyermekek egy felnőtt kíséretével érkezhetnek az óvodába, illetve távozhatnak onnan. 
 Az iskolában megbetegedő, lázas gyermeket elkülönítjük és a szülőnek az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Legkorábban a lázas állapot utáni jelzéstől számított két hét 
múlva jöhet ismét közösségbe orvosi igazolással. Az iskolának a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell 
a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásáról. 

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  
 Kérjük a szülőket, hogy több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg jelentkezésükkor, amin szükség 

esetén hamar elérhetők. 
 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az iskolát teljes gyógyulásig nem látogathatja. 

Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a gyerekek. A gyermekeknek 
gyógyszert, egyéb gyógyszertári készítményt az óvodapedagógusok csak akkor adhatnak be, ha a 
gyermek speciális ellátásra szorul (pl. asztma, allergia, cukorbetegség, lázgörcs hajlam) és ezt írásban 
kérik, valamint szakorvosi igazolással igazolják. Ebben az esetben kizárólag címkével ellátott gyógyszert 
veszünk át, melyen szerepelnie kell a gyermek nevének, az adagolási útmutatónak, a dátumnak és a 
szülő aláírásának.  

 Amennyiben a családban a koronavírus megbetegedés gyanúja felmerül, illetve igazolódik, akkor 
azonnali jelzés szükséges az iskolának.(Telefonszám: 06-68/434-017) Ebben az esetben a gyermek nem 
látogathatja az intézményt két hétig (14 nap). Karantén alóli mentességéről orvosi igazolás szükséges. 

 Egyéb fertőző betegség esetén az iskolát szintén azonnal értesíteni szükséges, mivel a további 
megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a fertőtlenítésre, 
tisztaságra.  

 A nagyobb létszámra számot tartó programjainkat a járványügyi készenlét idejére felfüggesztjük. 
 A szülői értekezletek a járványügyi előírások betartásával kerülnek megtartásra. Egyéb, szükséges 

információkat telefonon, e-mail-ben, a digitális naplón keresztül illetve facebookon juttatjuk el, hogy 
ezzel is csökkentsük a járványveszélyt. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket 
megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a 
személyes tisztaságot. 

 A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. A szülők gondoskodjanak melegítő 

alsóról és felsőről.  
 A szülők, tanítók, tanárok közös feladata a gyermekek megtanítása az úgynevezett köhögési etikettre: 

papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába 
dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

 A gyermekek ruházata az iskolában:  

 Kérjük, hogy gyermekük részére minden nap biztosítsanak tiszta ruházatot, melyet 
jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az időjárás változásait 

 Kötelező a mindennapos testneveléshez az előírt felszerelés, trikó, zokni, nadrág 
mosása hetente szükséges. 

 Legyen az iskolásnak váltócipője! 

   



ISKOLAI 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 szűrővizsgálatok, és egyéb feladatok maradéktalan elvégzésére sor kerül. 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

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 immunhiányos 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. 
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. 

INTÉZKEDÉSEK AZ ISKOLÁBAN JÁRVÁNY ESETÉN 

Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény 
a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől 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. 
Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a 
gyermekfelügyeletet az intézmény megszervezi. 
A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetést biztosítjuk. 


