
A Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum 

Ideiglenes Járványügyi Protokollja  

Tájékoztató az iskola tanulói, szülei és munkavállalói számára 

 

Érvényesség: A tájékoztató 2021. március 8-tól módosításig és visszavonásig érvényes. 

 

Célja: az intézmény tanulói, munkavállalói, partnerei számára meghatározni a kialakult 

járványügyi helyzetben a tanulási és tanítási feltételeket, az együttműködés kereteit. 

 

 A tájékoztató alapja:  

 A 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdésének d) pontja  

 Az EMMI által kiadott 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség 

bevezetéséről  

 Az EMMI A köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről című módosított dokumentuma (2020. szept. 7.) 

 A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak 

védelmi intézkedéseiről  

 A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

védelmi intézkedések második üteméről 

 A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes 

szigorításáról 

 Az emberi források minisztere 17/2021. (III. 5.) EMMI határozata a köznevelési 

intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről 

 A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes 

szigorítása idején a gyermekfelügyeletről 

 

1. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések 

 Az óvodában 2021. március 8-tól rendkívüli szünet van érvényben. A rendkívüli 

szünet utáni első munkanap 2021. április 7. 

 Az általános iskolában és középiskolában 2021. március 8-31-ig a nevelés-oktatás 

tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet 

utáni első tanítási nap 2021. április 7. 

 A 2021. május-júniusi érettségi vizsgákra történő felkészülés céljából egyéni és 

kiscsoportos konzultációk kerülnek megszervezésre az egészségvédelmi 

intézkedések szigorú betartása mellett a tantermen kívüli, digitális munkarend 

ideje alatt is. 

 Az óvodában elrendelt rendkívüli szünet és az általános iskolában bevezetett 

tantermen kívüli, digitális munkarend ideje alatt, a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére gondoskodunk a gyerekek, tanulók napközbeni felügyeletének 

megszervezéséről. Gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – 

különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel esetén – vegyék igénybe. 

 



2. Az intézménybe való belépés   

 Az intézmény területére 

- az ott foglalkoztatott személyen, 

- az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 

- a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

- a gyermeken, illetve a tanulón és 

- a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem 

léphet be. 

 Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő 

nagykorú személy a maszkot szabályosan viseli, akkor az intézmény területére a 

testhőmérséklet-mérési pontig beléphet. 

 Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet 

ellenőrzésnek alávetni. 

 A fent említett személyek az intézménybe csak abban az esetben léphetnek be, ha a 

testhőmérsékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott 

mértéket. 

 Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy 

meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyerektől, 

illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy törvényes képviselőt távközlési 

eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 A belépéskor a diákok nem csoportosulhatnak a bejáratok előtt, és a lehető legrövidebb 

útvonalon és a leggyorsabban kell megközelíteni tantermeiket. 

 Az intézmény épületeiben a helyesen viselt maszk viselése az itt tanulóknak, 

pedagógusoknak és alkalmazottaknak javasolt, de nem kötelező. 

 Szülőknek, hozzátartozóknak és vendégeknek az intézmény teljes területén és annak 15 

méteres körzetében a maszk használata kötelező. Az épületbe történő belépéskor 

kézfertőtlenítés szükséges. 

 Az óvoda öltözőjébe kérjük, hogy lehetőleg egy szülő kísérje be a gyermeket, a területen 

az egy időpontban tartózkodó személyek száma limitált. 

 

3. Az iskola közösségi tereinek használata  

 Közösségi térnek tekinthető minden olyan tér, ami nem tanterem. (Pl. folyosók, mosdók, 

könyvtár, udvar, stb.)  

 A közösségi területeken mindenki lehetőség szerint betartja a védőtávolságot (1, 5 

méter). 

 Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az óraközi szünetekben lehetőség szerint 

tartózkodjanak az udvaron, és kerüljék másokkal a közvetlen, személyes kontaktust, és 

használják az épületben kihelyezett kézfertőtlenítőket.  

 Az intézményen belül és környezetében törekedni kell a csoportosulások elkerülésére.  

 A büfében a sorban állásnál javasolt a maszk használata és a 1,5 m távolságot meg kell 

tartani. 

  A szünetekben a folyosó-ügyeletes tanár figyelmeztetéseit a diákoknak fokozottan be 

kell tartani.  



 

4. A pedagógusok és az alkalmazottak feladatai 

 Amennyiben a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény a dolgozónál 

bekövetkezne, arról késedelem nélkül értesíti az intézményvezetőt vagy helyettesét, és 

a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig az intézményt nem 

látogatja.  

 A takarító alkalmazottak a tanév megkezdése előtt, és minden tanítási napon fertőtlenítő 

takarítást végeznek az iskola területén.  

 A pedagógusok a tanórák idején gondoskodnak a tanterem lehetőség szerinti folyamatos 

szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a kis létszámú tanulócsoportok lehetőleg lazán, 

egymástól távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben. 

 

5. Az osztályfőnök feladatai 

 Az osztályfőnök az első tanítási napon tájékoztatja a tanulókat az iskolában a 

járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendről. 

 A rábízott osztállyal betartatja az előírásokat. 

 

6.  A tantermek használata  

 A tantermekben a tanár gondoskodik, amennyiben erre lehetőség van, a tanulók lazább 

elhelyezéséről a tanulói létszám függvényében.  

 A tanulók csak az órarendben számukra meghatározott tantermeket látogatják, és csak 

ott tartózkodhatnak.  

 A házirend hetesekre vonatkozó szabályai kiegészülnek a védekezési előírásokkal. Pl. 

gyakoribb szellőztetés, a higiénés szabályok betartatása és ellenőrzése stb. Fokozott 

betartásukat az osztályfőnök folyamatosan felügyeli. 

 A tantermekben a maszkviselés javasolt, de nem kötelező.  

 Az informatikatermeknél a belépés és a kilépés előtt kötelező a kézfertőtlenítés. 

 

7. Az ebédelés rendje  

 Az ebédlőbe csak alapos szappanos kézmosást követően lehet belépni, ahol lehetőség 

szerint meg kell tartani a kijelölt védőtávolságot. 

 Minden osztály a számára kijelölt időszakban látogathatja csak az ebédlőt. 

 Alsó tagozaton a napközis tanító néni segít kiszolgálni, felső tagozaton és 

középiskolában a konyhás nénik adják az ételt a tanulóknak.  

 

8. Egyéb  

 Felhívjuk a figyelmet a gyakori szappanos kézmosásra, a kézszárító, papírtörlő 

használatára. 

 Köhögésnél, tüsszögésnél fontos a papírzsebkendő használata, majd kidobása. 

 Törekedjünk arra, hogy mindenki a saját eszközeit használja, a saját élelmiszerét 

fogyassza. 

 Rosszullét esetén a tanuló haladéktalanul értesítse a tanítóját / tanárát. 

 



 

 

Köszönjük együttműködésüket. Vigyázzanak magukra és szeretteikre! 

 

 

Isaszeg, 2020. március 8.     Kis Ágnes  

       intézményvezető 

és az intézmény pedagógus közössége 


