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Békéscsaba, 2021. november 4.

A protokollt az EMMI ajánlása illetve a 431/2020. (IX. 18.) Kormányrendelet alapján állítottuk
össze.
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével
kerül sor.
ALAPVETÉS
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának intézkedési terve és eljárásrendje alapján a
nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló
látogathatja. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodniuk kell az orvosi vizsgálatról! Ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, a szülő köteles az iskolát értesíteni az
alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Madách utcai épület elérhetősége: 66/326-218, madach@erzsebethelyi.hu
Rózsa utcai épület elérhetősége: 66/327-085, rozsa@erzsebethelyi.hu

1. BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
A tanévkezdésre az iskola az előírt fertőtlenítő nagytakarítást elvégezte, 2021. szeptember 1jén az előírásoknak megfelelően takarított épületben kezdődött meg a tanítás.
Folyamatosan követjük a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a
köznevelési intézményeket érintő kiemelt híreket, tájékoztatókat, feladatokat, s azokat
közzétesszük honlapunkon a szülők részére is.
A takarítást, fertőtlenítést úgy szerveztük meg, hogy a tanulók egészségét ne veszélyeztesse.
Az intézményben biztosított a napi többszöri fertőtlenítő takarítás. Az iskolában használt
eszközöket (pl. sporteszköz, számítógép) rendszeresen fertőtlenítjük. A szociális
helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású
kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
Az intézmény bejáratánál/bejáratainál, vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. A
diákok, az intézmény dolgozói és látogatók számára az intézménybe érkezéskor kötelező
ennek használata.
Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására és betartatására. Az
egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy
alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és
dolgozó látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek
(pl. hirtelen 38 fok feletti láz, hirtelen fellépő köhögés, szag- és ízvesztés, nehézlégzés), a
Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak
orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családjánál
koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.
Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az
intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványiigyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.”
A vírushelyzetre tekintettel iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú
gyermekek és az intézmény dolgozói tartózkodhatnak.
A szülők, külső személyek minden esetben csak szabályosan használt szájmaszkban,
kézfertőtlenítés, valamint lehetőség szerint előre egyeztetett időpontban léphetnek be az
iskola épületébe.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
,,A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5
méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy
az ott tartózkodás idején a diákok részére javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.”
Intézményünkben a tantermeken kívüli közösségi zárt terekben az ott tartózkodás ideje
alatt maszk használatát kérjük. A maszkok tisztán tartása, cseréje a szülők feladata.

Egynapos vagy többször egynapos osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi
úticéllal szervezhetők.
A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások
betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). A szabályok betartása érdekében
fogadóórát nem tartunk a szülői értekezletek előtt, hanem szükség esetén egyéni időpont
egyeztetést követően lehetséges a szaktanárokkal való találkozás. Mind a szülői értekezletek,
mid a fogadóórák az adott időszakban fennálló helyzetnek megfelelően online módon is
megtarthatók.
A tanév során a továbbiakban a szülők tájékoztatása online formában történik.
Ennek felületei: az iskola honlapja, Kréta, TEAMS, Facebook csoport, intézményi telefon
Ebédfizetés tekintetében javasoljuk az átutalással történő fizetést.

3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos szappanos kézmosására,
kézfertőtlenítésére. Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy sorban állás esetén a
védőtávolság betartható legyen. Az osztályok keveredésének elkerülése érdekében a
tanulók csak a számukra kijelölt időszakban étkezhetnek, osztályonként elkülönítve.
4. 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 immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha 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 vesz részt az
oktatásban.
A tanulók 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. Vagyis:
Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!
5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt, és
kérjük, hogy gyermekét a lehető legrövidebb időn belül vigye el az intézményből. Továbbá
felhívjuk a szülő/gondviselő figyelmét arra, hogy ezután feltétlenül keressék meg telefonon a
gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát! Azt követően az orvos utasításainak alapján
járjanak el! A tanuló az iskolába– hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza.

6. ISKOLA 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 szűrővizsgálatokat, és
egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni!
A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői
vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz.
melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a
járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus,
a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság
kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli
ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások
számát minimalizálni.
Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a
koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban
az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó
Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi
rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a
szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres
takarításról és a gyakori szellőztetésről.
Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen
tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele
szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az
eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.
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