
1. számú melléklet 

 

Járványügyi veszélyhelyzet esetén az intézmény intézkedési terve 

 

 

 

A Virányos Általános Iskola járványügyi veszélyhelyzet esetére a következő intézkedési tervet 

dolgozta ki, és tartja diákjaira, munkatársaira nézve kötelezőnek. Az intézkedési terv pontjai 

kiegészülhetnek a mindenkori, adott helyzetre vonatkozó Kormányrendeletek szabályozásaival, 

adott helyzetben felülírják azokat. 

 
1. Az intézménybe való belépés, az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások 

A köznevelési intézménybe érkezéskor javasolt a testhőmérséklet mérése. 

Ennek értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló nem léphet be az intézménybe, ha az 

érkezéskor mért testhőmérséklete meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott 

mértéket (37,8 C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha a testhőmérséklete eléri vagy 

meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt 

vagy törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. Az intézmény területére a gyermeket, 

illetve a tanulót egy fő nagykorú személy (szülő, idősebb testvér, stb.) a szájat és az orrot egyaránt 

eltakaró maszk viselése mellett a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet be. 

 

A mindenkori járványügyi rendelkezések mellett továbbra is érvényes szabályok: 

 

1. Az intézmény látogatása, bent tartózkodás 

 

2.1. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az 

oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vehet részt. A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodnak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha 

gyermekénél koronavírus-gyanú merül fel. Amennyiben orvos által validált pozitív teszttel 

igazolja a fertőzés tényét, megtesszük a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest 

Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala felé a jelzést. 

 

2.2. Amennyiben szülő, gyorsteszttel végzett pozitív eredményt jelez az intézménynek -az 

orvos által validált pozitív eredmény megérkezéséig- az érintett osztály elkülönítésére 

törekszünk. Az elkülönítés ideje alatt a maszk viselése tanórákon is kötelező. A tanítási órák 

ideje elcsúsztatásra kerül oly módon, hogy az érintett osztály szünetekben az osztályában 

tartózkodik. Az óraközi szünetek, a mosdó használata számukra akkor adott, amikor a többi 

osztály tanórája már megkezdődött, ekkor mehetnek ki az udvarra is, hogy más 



közösségekkel ne kerülhessenek kapcsolatba. A tízórait a saját tantermükben kell 

elfogyasztaniuk, az ebédlőben csak és kizárólag az érintett osztály tartózkodhat ebéd 

idejében, amely után egy alapos szellőztetés és fertőtlenítés után léphet be a következő 

osztály/csoport ebédelni. 

 
2.3. Az intézménybe érkezéskor mindenkinek használnia kell a kézfertőtlenítőt. 

 

2.4. Amennyiben az intézményben tartózkodó diáknál hőemelkedést, lázat, illetve egyéb 

COVID- 19 tüneteket tapasztalunk, azonnal értesítjük a szülőket, akik kötelesek a gyermeket 

haladéktalanul elvinni az intézményből. A szülők megérkezéséig a tüneteket mutató gyermeket 

egy erre kijelölt helyiségben (orvosi szoba mellett) elkülönítjük, a védőnő felügyelete mellett. 

Amennyiben a védőnő nem tartózkodik az intézményben, az erre kijelölt kolléga 

védőfelszerelésben biztosítja a gyermek felügyeletét. 

2.5. A tüneteket mutató gyermekkel kapcsolatban a szülők vegyék fel a kapcsolatot a házi 

gyermekorvossal! Az intézménybe csak orvosi igazolással hozható ismét a gyermek. 

2.6. A diákok a folyosón és a közösségi tereken nem csoportosulhatnak, a más tanulócsoportba 

járókkal be kell tartaniuk a biztonságos egészségügyi védőtávolságot. Az intézmény közösségi 

tereiben és a könyvtárban, minden tanulónak, illetve a felnőtt munkatársaknak orrot és szájat 

eltakaró maszkot kell viselniük. 

2.7. A folyosó- és udvari ügyeletet megerősítjük. 
 

2.8. A biztonságos távolságtartás érdekében az udvarra közlekedéskor az alsós tanulók az első 

lépcsőházat, a felsős tanulók a hátsó lépcsőházat használhatják. 

2.9. Az udvaron a felsős tanulók a nagy sportpályán, az alsós tanulók az udvar lenti részén 

tartózkodhatnak. 

2.10. Az iskolában biztosítjuk a fertőtlenítőszereket, a szappanos kézmosás lehetőségét, a 

rendszeres takarítást. Ezen felül kérjük, hogy minden tanuló táskájában legyen maszk, 

kézfertőtlenítő folyadék és egy csomag fertőtlenítő kendő, amivel felszerelését szükség esetén a 

nap során áttörölheti. 

2.11. A tantermekben tanórák alatt is kötelező a  maszkviselés,  

2.12. Az iskolai büfé látogatása minden diák és felnőtt számára kizárólag maszkban megengedett, 

a biztonságos védőtávolság megtartása mellett. 

2.13. A testnevelési órákra való átöltözés szabályait a testnevelők kidolgozták, azt a diákokkal 

megismertették, amely mindenki számára kötelezően betartandó. A testnevelési órákat igyekeznek 

a pedagógusok a szabadban megtartani. 

2.14. Amennyiben az intézménybe maszk nélkül érkezik egy tanuló, a portástól kap egyet, amit 

másnap egy steril, bontatlan csomagolásban lévő maszkkal pótolni köteles. 

 



3. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok: 

 

3.1. Fokozottan kell ügyelni az étkeztetés helyszínének tisztaságára. Ez a konyhai dolgozók 

feladata. 

3.2. Az étkezés előtt és után fokozott figyelmet fordítunk a kézfertőtlenítésre (szappanos 

kézmosás). 

3.3. Az étkezés során a különböző tanulócsoportokat igyekezni kell minél jobban elkülöníteni 

egymástól. 

 

4. Egyéb óvintézkedések: 

 

4.1. A szülők az iskola épületébe csak indokolt esetben, egyeztetés után, maszkban 

léphetnek be. Használniuk kell a kézfertőtlenítőt. 

4.2. Reggelente a tanulók és a munkatársak csak a Visszhang utcai bejáraton keresztül léphetnek 

be az iskolába. 

4.3. 14.00 és 14.30 között diák ügyeletesek segítenek a portaszolgálatnak. Csak az 

ügyeletes diákok léphetnek be az osztálytermekbe azokért a diákokért, akikért ebben az 

időszakban érkeznek. 

4.4. 15.50-től iskolánkat csak a Virányos úti zöld kapun keresztül lehet elhagyni és 

megközelíteni. A szülők az iskola udvarán, a kijelölt területen várhatják gyermekeiket. 
 

4.5. A gyerekek biztonsága érdekében reggel 7:00-7.45-ig mindkét emeleten van ügyeletes tanár. 

Minden tanuló a saját termében kell, hogy tartózkodjon ezen idő alatt. 

4.6. A tanév során az intézményben a járványhelyzet alakulásának függvényében lehetőség 

szerint törekedni kell a személyes megjelenéssel járó programok helyett online vagy más, 

alternatív ünnepek, értekezletek megtartására. A szülői értekezleteket minden osztály 

online/jelenléti (biztonsági előírások fokozott betartásával) formában tartja. Ezt az intézmény 

vezetősége ellenőrzi. Az éves munkatervben rögzített fogadóórák, a veszélyhelyzet függvényében 

jelenléti helyett online formában kerülnek megszervezésre. 

4.7. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. Beteg gyermek felügyeletét ellátó 

személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

4.8 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 egy fő, az orrot és szájat 

eltakarva maszkot viselő, a lázmérési pontig kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem 

léphet be. 

4.9 A pedagógusok a Kréta felület „házi feladat” funkcióját használják arra, hogy a hiányzó 

diákok a tananyagból ne maradjanak le, haladni tudjanak. A feladatok naponta felkerülnek az 



említett helyre. 

 

5. Hiányzások kezelése 

 

5.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége vagy például immunszuprimált állapota miatt és az erről szóló 

orvosi igazolást bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül. 

Ezen esetekben a hiányzás tehát igazoltnak tekintendő, de az órák a Kréta naplóba bejegyzésre 

kerülnek. A törvényi szabályozásnak megfelelően az esetlegesen összegyűlt 250 óra után a tanuló 

osztályozó vizsgát köteles tenni, amennyiben hiányzásai miatt nem volt értékelhető a tanév 

folyamán. 

5.2. A tanuló távolléte esetén, a szülő csak akkor élhet a 3 napos igazolással, ha előre írásban 

jelezte az osztályfőnöknek a távolmaradás tényét, egyéb esetben a tanuló csak orvosi igazolással 

jöhet vissza. 

 

 
Érvényes: 2021. november 22-től 

 

 
Kántor Ágnes 

mb. intézményvezető



 


