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Intézményi járványügyi protokoll 
Királyegyházai Általános Iskola Házirendjének 3. számú melléklete 

 

Mely készült: 2021. augusztus 30-án, a nevelőtestületi értekezleten; 

Hatályba lép: 2021. szeptember 1-jén visszavonásig 

Frissítve: 2022. január 18.  

 

Folyamatosan frissül: a Kormány; a Nemzeti Népegészségügyi Központ; az Operatív törzs; az EMMI; az Oktatási Hivatal; 

a Klebelsberg Központ; a Szigetvári Tankerületi Központ utasításai, irányelvei alapján. 

 

Ssz. Fokozott figyelemmel betartandó szabályok 
1.  Csak egészséges és tünetmentes1 tanulók és dolgozók látogathatják az intézményt! 

2.  A közös használatú terekben mindenki számára kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata. 

3.  Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy 

kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. 

4.  Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

5.  Az intézmény tanulói az intézménybe való belépést követően kötelesek szappanos meleg vízzel kezet mosni, vagy kézfertőtlenítő szert 

használni. Számukra elsősorban a szappanos kézmosás javasolt. 

6.  A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

7.  Az intézménybe belépő felnőttek kötelesek kézfertőtlenítő szert használni! 

8.  A szülő köteles haladéktalanul értesíteni az iskolát, ha gyermekénél felmerül a koronavírussal fertőzöttség gyanúja, vagy a 

fertőzés ténye. 

9.  7.30 – 8.00 Csak azok a gyerekek érkezzenek, akiknek a szülei munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudják a gyermekek felügyeletét 

biztosítani! Ebben az időszakban a gyermekek egy csoportban vannak, csak kis létszám esetén tudjuk biztosítani a szabályok betartását. 

8.00 – 8.20 Érkezzenek a helyi tanulók! 

8.20 – 8.30 Érkeznek az autóbuszokkal a bejáró tanulók. 

10.  Törekszünk a csoportosulások elkerülésére: 

                                                
1 Az iskolaorvos közleménye a tüneteket illetően a járványügyi protokoll mellékletében található! 
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Ssz. Fokozott figyelemmel betartandó szabályok 
Ékezéskor és távozáskor az utcai főbejáraton közlekedhetnek a felső tagozatos diákok és az intézmény pedagógusai, dolgozói.  

Az ebédlő felőli bejáraton közlekedhetnek az alsós diákok, a dolgozók, az ügyintézés céljából érkezők, valamint napközben, óraközi 

szünetekben mindenki. 

11.  A tanítási órákat tekintve is prioritás az osztálytermek használata, a cserélődés elkerülése. 

12.  A tízóraizást az alsó tagozaton az első tanítás óra utáni szünetben, az osztálytermekben oldjuk meg, ahová zárt dobozban hozzuk át az 

ételeket a konyhai dolgozók és a hetesek közreműködésével. 

Legkésőbb a második szünetben vigyék vissza a hetesek a tízórais dobozokat, az iskolatejet pedig az ügyeletes pedagógus vigye a tanári 

teakonyhában található hűtőszekrénybe! 

13.  A szünetekben prioritás az udvar használata. 

14.  A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.  

15.  Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott 

intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A 

helyiségek ablakát az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Minden tanóra és foglalkozás előtt szellőztetjük a 

tantermeket, a takarítók a tanórák alatt szellőztetik a közös használatú helyiségeket. 

16.  A felsős tanulók lehetőség szerint ne tartózkodjanak a földszinti aulában, csak áthaladásra használják azt, ha speciális esetben ez 

elkerülhetetlen, akkor az ott tartózkodásuk ideje ne haladja meg a 15 percet. 

17.  A gyerekeket folyamatosan, szükség esetén többször figyelmeztetjük a protokoll betartására, a személyi higiéné alapvető szabályaira: a 

köhögés, tüsszentés kezelésére, papírzsebkendő használata stb … 

18.  Az étkezés előtti kézmosást az alsósok a földszinti, a felsősök az emeleti mozgáskorlátozott mosdóban oldják meg mindaddig, amíg el 

nem készül a mosdók felújítása. 

19.  Az ebédelés előtt ne álljanak meg a csoportok az ebédlő ajtajában a szűk folyosón! Ott csak tempósan haladjanak át! Jó idő esetén az 

udvari ajtónál, rossz idő esetén az aulában sorakozzanak. (Az ebédlő előterében található mosdókban van meleg víz, ott is moshatnak 
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Ssz. Fokozott figyelemmel betartandó szabályok 
kezet a tanulók.) 

20.  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 helyiségekben) elvégzésére. 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. Segítsük a 

takarítókat - elsősorban - információkkal: tudjanak odaérni, ahol szükség van rájuk, ne dolgozzanak fölöslegesen! Például készítsük 

össze a fertőtlenítésre váró eszközöket, amit használtunk! 

21.  Beteg személy esetén: azonnal elkülönítjük, szájmaszkban, kesztyűben vigyázunk a tanulókra, az iskolaorvost, a szülőt, az 

intézményvezetőt azonnal értesíteni kell! 

22.  Fertőzés esetén a fertőzött tanuló 7 nap karanténba kerül, a karantén akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 

három 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, a tanuló visszatérhet az intézménybe. 

23.  A fertőzéssel érintett osztályban az oltott tanulók számára folytatódik a jelenléti munkarend. A kontaktszemélynek minősülő nem oltott 

tanulók 5 nap karanténba kerülnek, számukra megküldjük a feldolgozott tananyagot, házi feladatot az e-Kréta felületén, illetve a 

pedagógus által használt felületeken (osztály FB-csoport, Classroom, stb). A továbbiakban az Operatív Törzs nem rendel el tantermen 

kívüli, digitális munkarendet. 

24.  A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelés 

intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a 

jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő 

nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban 

léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig. 
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Ssz. Fokozott figyelemmel betartandó szabályok 
25.  A szülői értekezleteket online formában tartjuk meg. A szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 

Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel juttatjuk el a 

szülőkhöz. 

26.  Az információkat figyelemmel kísérjük a kormany.hu, oktatas.hu oldalakon.  

További intézkedésig hatályon kívül helyezett szabályok: 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében 2020. október 1-jétől 

megmérjük a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletét érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak 

akkor jöhet be az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott 

mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi 

tanulótól elkülönítjük és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatjuk. 

Testhőmérést mindkét bejáratnál végzünk. 

A csengetési rendet nem módosítjuk, de az osztályonkénti tízóraizás és ebédeltetés előtti kézmosásnál a csoportosulás elkerülése érdekében az 

órarend függvényében kialakítva egyes napokon egyes osztályok kicsöngetés előtt 5-10 perccel indulnak étkezni. Ezt a pedagógusok egyéni 

órarendjében rögzítjük. 

A szoros testi kontaktusok mellőzésére törekszünk a testnevelésórákon is. Ennek érdekében a testnevelésórákra a felső tagozatos fiúk az 

osztályteremben öltöznek, a lányok pedig vagy az udvari két öltözőben vagy az angolteremben.  

Amennyiben az időjárás rosszra fordul, és a testnevelésórákat a tornaszobában kell tartani, akkor minden testnevelésóra után fel kell mosni a 

tornaszoba padlóját, ami azt jelenti, hogy csak minden második óra tartható ott. Kivétel: ha sikerül olyan mozgásokat végezni, melyek során 

csak a cipőtalpak érintik a talajt. A testnevelők folyamatosan egyeztessenek egymással és a takarítókkal! Sok türelmet, rugalmasságot, 

megértést és együttműködést igényel a feladat megoldása, csak higgadtan, egymásra figyelve, toleránsan és felelősséggel oldható meg! 

A bejáró tanulók hazaindulásakor a sorakozónál ügyeljünk az osztályonkénti  távolságtartásra! Tanítsák meg az osztályfőnökök és a napközis 

kollégák, hogy a másik osztályba járó gyerekektől tartsanak másfél méter távolságot! 
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