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A Kiss György Általános iskola és Alapfokú Művészeti  

Iskola COVID-19 eljárásrendje 

2020. október 1-től érvényes 

 

SZÜLŐKNEK: 

➢ Nagyon fontos, hogy a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket 

nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél 

tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát ér-

tesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 

➢ Iskolánk bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melyet minden épü-

letbe lépőnek használnia kell. 

 

➢ 2020. október 1-jétől kötelező a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. Kis-

korú tanuló esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy megha-

ladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C), akkor a többi 

tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul 

tájékoztatni kell.  

 

➢ Az oktatási intézményeknek gondoskodniuk kell a tanulók egészségének védelmé-

ről, biztosítaniuk kell, hogy a diákok minél kevesebbet találkozzanak egymással és 

a felnőttekkel. Iskolánk ennek érdekében biztosítja az osztálytermek és a közösségi 

terek fertőtlenítő takarítását, a személyi higiéniához szükséges eszközöket (szap-

pan, papírtörölköző); a szülőktől és tanulóktól pedig a következőket kérjük: 

 

- Kérjük, hogy a szülők ne jöjjenek be az iskola épületébe, csak a bejárati ajtóig kísérjék 

gyermeküket.  

 

- Ha ügyintézés miatt elkerülhetetlen a szülők épületben tartózkodása, akkor kérjük, hogy 

viseljenek szájat és orrot eltakaró maszkot, éljenek a bejáratnál elhelyezett kézfertőtle-

nítési lehetőséggel. 

 

- Fontos: A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem köte-

lező. Intézményünk közösségi tereiben (folyosók, mosdók, könyvtár…) a 1,5 m-es vé-

dőtávolság nem tartható be, ezért az ott tartózkodás idején az iskola felső tagozatában 

kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

 

- Az iskolába be-és kilépéskor vagy az udvaron töltött szünetek alkalmával az alsós diá-

kok az új épületszárny (eső esetén a mélyföldszinti portálajtót), a felsősök a régi épület-

szárny bejáratát használják. 

 

- Minden osztály az osztálytermében fogyasztja el a tízóraiját, a napközisek felhozzák az  

      étteremből a becsomagolt elemózsiát. 

 

- A tanulók lehetőség szerint minél többet tartózkodjanak a szabadban, de az alsós diákok 

a 3. szünetben, a felsős tanulók a 2. szünetben mindenképpen menjenek ki a levegőre.  
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- Az étterem zsúfoltságának elkerülése érdekében az ebédeltetést csúsztatott időpontok-

ban fogjuk megszervezni, először mindig a bejáró tanulók, majd a helyiek mehetnek az 

étterembe: 5. óra után az 1-2. évfolyam 

                       13 órától a 3-4. évfolyam és a felsősök közül azok, akiknek nincsen 6. órájuk 

                       13.30-tól mindenki, akinek volt 6. órája 

 

- A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő hasz-

nálata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása 

és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy gon-

doskodjanak gyermekük részére papírzsebkendőről, legyen az mindig elérhető közel-

ségben a padon vagy a zsebükben. 

 

- A tanulókat folyamatosan figyelmeztetni fogjuk a szappannal történő gyakori kézmo-

sásra, a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítési lehetőség használatára. 

 

- A testnevelésórákat amíg lehet - az időjárás függvényében - szabad téren fogjuk meg-

tartani. 

 

- A nagy létszámú közösségi rendezvényeket, a HATÁRTALANUL! erdélyi tanulmányi 

kirándulást elhalasztjuk. 

 

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyez-

tetett csoportba tartozik tartósbetegsége (például cukorbetegség, légzőszervi megbete-

gedés…), 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. 

 

- Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt 

különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárás-

rend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről 

is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg 

telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát.  

Az elkülönítés helye iskolánkban a sószoba, ahol a beteg felügyeletét lyukasórás 

nevelő vagy pedagógiai asszisztensünk látja el. 

 

- A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazo-

lással térhet vissza, a járványügyi helyzetre tekintettel a szülői igazolást betegségnél 

nem tudjuk elfogadni. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, 

a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 

- A szülői értekezleteket, fogadóórákat - az eljárásrend újabb módosításáig - online for-

mában tartjuk. 

Szülők további tájékoztatása is online formában történik, ennek felülete a tanuló osztá- 

lyának Facebook csoportja. 

 

- A 8. évfolyamosok októberi pályaválasztási szülői értekezletét a tornateremben, a jár-

ványügyi előírások betartásával tartjuk meg (maszk, távolságtartás). 
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A Kiss György Általános iskola és Alapfokú Művészeti  

Iskola COVID-19 eljárásrendje 

TANULÓKNAK: 

- Az iskolába be-és kilépéskor vagy az udvaron töltött szünetek alkalmával az alsós diá-

kok az új épületszárny (eső esetén a mélyföldszinti portálajtót), a felsősök a régi épü-

letszárny (eső esetén ők az árkád alatt várakoznak) bejáratát használják. 

- Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek fertőtlenítenie kell a kezét vagy al-

lergia esetén alaposan kezet kell mosnia. 

- 2020. október 1-jétől kötelező a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. Kis-

korú tanuló esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy megha-

ladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C), akkor a többi 

tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul 

tájékoztatni kell. 8.-osként te is segíthetsz a reggeli testhőmérséklet mérésben. 

- Ha nem érzed jól magad, akkor ezt jelezd az órát tartó nevelődnek, szünetben az ügye-

letes nevelőnek vagy az osztályfőnöködnek szólj. 

- Amennyiben a védőtávolság (1,5 m) nem tartható be a közösségi tereken (pl. folyosó, 

mosdó), akkor felsősként az ott tartózkodás idején szájat és orrot eltakaró maszkot 

kell viselned. 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltö-

zőkben, ügyelj erre. 

- Étkezések előtt és után, az illemhely használata után alaposan kezet kell mosnod 

vagy fertőtlenítened kell a kezed. 

- Kéztörlésre papírtörlőt kell használnod! Használat közben törekedj kell arra, hogy 

nem pazarold a papírtörlőt! A használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell bele-

helyezned! 

- Ha még nem tudod, akkor meg kell tanulnod a köhögési etikettet! 

1. Papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor. 

(beleköhögés, beletüsszentés) 

2. Majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni. 

3. Utána alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell vé-

gezni. 

- Nagyon kell figyelned arra, hogy akkor menj ebédelni, amikor a neked kijelölt időpont 

van: 5. óra után az 1-2. évfolyam 

              13 órától a 3-4. évfolyam és a felsősök közül azok, akiknek nincsen 6. órájuk 

              13.30-tól mindenki, akinek volt 6. órája  

     Először mindig a bejáró tanulók, majd a helyiek mehetnek az étterembe. 

- A tízóraidat az osztályteremben fogyasztd el.  

- Étkezéskor ne fogdosd össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit megfogsz, 

azt ki is kell venni! 

- Ugyancsak ne tapogasd össze a kirakott kenyeret, péksüteményt, gyümölcsöt! 

Amit megfogsz, azt ki is kell venni! 

- Ügyelj a kijelölt termed tisztaságára!  

- A hetes feladata a gyakori (óránkénti), intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőzte-

tés. Ilyenkor ügyelni kell a balesetveszélyre, ne ülj a nyitott ablakba, ne hajolj ki 

rajta! 

- Teremcserekor ne feledkezz el az asztalok fertőtlenítéséről. 
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A Kiss György Általános iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola COVID-19 eljárásrendje 

 

PEDAGÓGUSOKNAK: 

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak testhőmérsékletének mérése érkezéskor. 

A döntés értelmében foglalkoztatott csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor 

mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mér-

téket (37,8 °C). 

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

Intézményünkben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, ezért az ott tartóz-

kodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák 

során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez még-

sem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell 

végezni.  

Mivel az órán használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, 

ezért ezeket kérjük a sportszertárak elé összegyűjteni, s azok csak fertőtlenítés után kerül-

jenek a szertárakba! 

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák 

előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben 

történő csoportosulás, használni kell mind a 4 öltözőt, ill. az alsós osztályok a tantermükben 

öltözzenek át.  

Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés 

szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak).   

 

Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A vezetőség jelenleg a „nem tervezünk osz-

tálykirándulást” álláspontot képviseli. A HATÁRTALANUL! erdélyi tanulmányi kirándu-

lást 2021 tavaszára kell halasztani. 

 

A szülői értekezleteket, fogadóórákat - az eljárásrend újabb módosításáig - online for-

mában tartjuk. Ez alól kivétel a 8. évfolyamosok októberi pályaválasztási szülői érte-

kezlete, melyet a tornateremben, a járványügyi előírások betartásával rendezünk meg 

(maszk, távolságtartás). 

 

 Szülők további tájékoztatása is online formában történik, ennek felülete a tanuló osztá- 

 lyának Facebook csoportja. 

 

A nevelőknek fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higi-

éniai szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények 

megfelelő használata, maszk viselése a közösségi terekben) 

Ügyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne cso-

portosuljanak, lehetőleg szellősen üljenek az asztaloknál! 
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Az ügyeleteket nagyon pontosan kell ellátni!  

A fertőzés gyanús beteg elkülönítésének helye iskolánkban a sószoba, ahol a beteg 

felügyeletét biztosító nevelőnek vagy pedagógiai asszisztensnek kesztyűt és maszkot 

biztosítunk. 

 

Digitális munkarendre történő átállás esetén a felsősöknek a GOOGLE 

CLASSROOM-ban, az alsósoknak az osztályok facebookos csoportján keresztül 

tartandó online órákat javasoljuk az órarendben meghatározott időben.  
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A Kiss György Általános iskola és Alapfokú Művészeti  

Iskola COVID-19 eljárásrendje 

 

TECHNIKAI DOLGOZÓKNAK: 

1. Takarítás, fertőtlenítés 

1. Minden köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

elvégezni. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú mel-

léklet tartalmaz. 

2. Ha az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet, akkor az osztályok 

váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni:  

- az asztallapokat az osztályfőnök által megbízott tanulók törlik át 

-  az épület összes kilincsét minden tanóra alatt a technikai dolgozók fertőtlenítik 

3. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani - ennek után-

töltésére figyelni kell -, adagolását reggelente a technikai dolgozók végzik.  

4. 2020. október 1-jétől kötelező a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor, ennek 

elvégzése az ezzel megbízott technikai dolgozók feladata az épület 2 bejáratánál, de a 8.-

os tanulók segíthetnek nekik. Kiskorú tanuló esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mé-

rés alapján is eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mérté-

ket (37,8 °C), akkor a többi tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes 

képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. Az elkülönítés helye a sószoba, a szülő érte-

sítése a beteg gyermekről az iskolatitkár feladata. 

5. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson ke-

zet vagy fertőtlenítse a kezét.  

6. A mosdókban is biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 

szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papír-

törlők biztosítása szükséges, textiltörölközőket nem teszünk ki a járvány ideje alatt.  

7. Fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő taka-

rítás 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.  

8. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a tanulók egészségét ne veszé-

lyeztesse.  

9. Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell. 

10. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosí-

tása és azok viselése szükséges. 
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2. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok – intézményünkben az étkeztetés önkormányzati 

feladat 

1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtleníté-

sére.  

2. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. 

3. Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, keveredése elkerülhető le-

gyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

4. Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, 

fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biz-

tosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő 

számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében (pl. leve-

sestál, kancsó, kenyereskosár). 

5. Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsék-

letet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon 

tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, 

kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő. 

6. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, 

tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az 

evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, ezért az ét-

kezők csoportjai között meg kell teríteni az asztalokat. 

7. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett szalvéta cseréje minden használatot 

követően indokolt.  

8. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott. 

9. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 

szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. 

Az étterem üzemeltetőjének – Szászvár Nagyközség Önkormányzata - felelőssége, 

hogy a dolgozók egészségiállapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén 

intézkedjen. 

 

 

 

Szászvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

összeállította: az EMMI ajánlása alapján Maglódiné Horváth Ildikó igazgatóhelyettes 

 

 

 

 

                                                                                                                        Katos Sándor 

                                                                                                                     intézményvezető 

 


