
A Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum 

Ideiglenes Járványügyi Protokollja  

Tájékoztató az iskola tanulói, szülei és munkavállalói számára 

 

Érvényesség: A tájékoztató 2021. december 1-től 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 a nemzeti köznevelésről 

 A 2011.évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

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

védelmi intézkedések második üteméről 

 A kormány 27/2021 (I.29) rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről 

 Az EMMI által kiadott 20/2012 (VIII.31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet 

 Az EMMI által kiadott 29/2021. (XI.19.) határozat a járványügyi időszak köznevelési 

védelmi intézkedéseiről. 

 

1. Az intézménybe való belépés   

 Az intézmény területére 

- az ott foglalkoztatott személyen, 

- az igazgatói engedéllyel rendelkező, ott szükséges karbantartási, illetve javítási 

munkát végző személyen, 

- az intézménnyel jogviszonyban álló gyermeken, illetve a tanulón és 

- a gyermeket, illetve a tanulót kísérő 1 fő nagykorú személyen kívül más személy 

nem léphet be védettségi igazolvány nélkül. 

 Védettségi igazolvánnyal rendelkező személy beléphet az intézmény területére.  

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

nagykorú személy a maszkot szabályosan viseli, akkor az intézmény területére  

beléphet. 

 

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

pedagógusoknak és alkalmazottaknak javasolt, de nem kötelező. 

 Szülőknek, hozzátartozóknak és vendégeknek az intézmény teljes területén a maszk 

használata kötelező. Az épületbe történő belépéskor kézfertőtlenítés javasolt. 

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



 

2. 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 használják az épületben kihelyezett kézfertőtlenítőket.  

 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.  

 

3. 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. 

 

4. Az osztályfőnök feladatai 

 Az osztályfőnök folyamatosan tájékoztatja a tanulókat az iskolában a járványügyi 

készültség idején alkalmazandó eljárásrendről. 

 A rábízott osztállyal betartatja az előírásokat. 

 Amennyiben tudomást szerez arról, hogy az osztályában COVID-19 vírussal fertőzött 

tanuló van, bekéri a szülőtől az erről szóló hivatalos igazolást, amelyet haladéktalanul 

továbbít az intézményvezetőnek. 

 Amennyiben az EMMI az osztálynak digitális oktatást rendel el, megszervezi azt az 

érintett kollégákkal egyeztetve. 

 

5.  A tantermek használata  

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

elhelyezéséről a tanulói létszám függvényében.  

 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 javasolt a kézfertőtlenítés. 

 

  



6. 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.  

 

7. Egyéb  

 Kérjük, hogy amennyiben lehetséges a titkárságon az online ügyintézést részesítsék 

előnyben. 

 Felhívjuk a figyelmet a gyakori szappanos kézmosásra, a kézszárító 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, 2021. december 1. Kis Ágnes 

 intézményvezető 

 és az intézmény pedagógus közössége 


