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Intézkedési terv 

A Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskolában a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről 

2021. szeptember 01-jén az iskolában a hagyományos, osztálytermi nevelés-oktatás lesz. jelenléti 

munkarend szerint kezdődik a tanév. 

Jelen intézkedési terv a módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 

1. Felkészülés a tanévkezdésre 

• Az iskolában a mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítás szeptember 01-re 

megvalósul. 

• Az intézményvezető ellenőrzi a munka maradéktalan elvégzését. 

• A napi működés során megvalósuló rendszeres fertőtlenítő takarításhoz szükséges 

tisztító- és fertőtlenítő szerek beszerzése álljanak rendelkezésre folyamatosan. 

2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások 

• Az intézményben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó  

jelenjen meg. 

• A szülők amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek gondoskodjanak az orvosi 

vizsgálatról, gyermekük ne jelenjen meg az iskolában. 

• A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha a gyermeknél koronavírus gyanú vagy igazolt 

fertőzés van. 

• Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, 

a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet  újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

• Az osztálytermekben törekszünk a tanulók lazább elhelyezésére, a kevésbé szükséges 

bútorokat a tantermekből kihoztuk. 

• 2021.november 03-tól a maszk viselése a folyosókon, belső közösségi terekben, 

könyvtárban étteremben kötelező. Tanítási órákon, foglalkozásokon lehetséges, de 

nem kötelező. 

• Az iskola csengetési rendje: A tanítási órákra minden egész órában szól a becsengetés, 

egész óra 40 perckor jelzőcsengetés majd öt perc múlva kicsengetés. A tanítási órák 

közötti szünetek 15 percesek . 

• A tízórai elfogyasztása a tantermekben történik. A tanulók kézmosás után a helyükön 

ülve fogyasztják el az ennivalójukat. A felső tagozatosok az első szünetben 845-900 

étkeznek, az alsó tagozatosok a második szünetben 945 - 1000 . 

• Az osztályok mindenkori hetesei gondoskodnak arról, hogy az iskolatej és az 

iskolagyümölcs az étkezésre megjelölt szünetben az osztályteremben legyen, majd szünet 

végén a tankonyhára viszik vissza azokat.  

• Kedvező időjárás esetén a felső tagozatosok az udvaron, levegőzéssel töltik a második 

szünetet 945- 1000 .  Az 5. és 6. évfolyam tanulói a díszudvaron, a 7. és 8. évfolyam tanulói 

a kézilabdapályán tartózkodhatnak. Becsengetéskor sorakoznak és a tantermeikbe 

mennek a tanulók. 

• Kedvező időjárás esetén az alsó tagozatosok az udvaron, levegőzéssel töltik a harmadik 

szünetet 1045-1100  . Az 1. és 2. évfolyamosok a díszudvarban, a 3.és 4. évfolyamosok a 

kézilabda pályán tartózkodhatnak. Becsengetéskor sorakoznak és a tantermeikbe 

mennek.  



2 
 

• Az osztályok váltása között a tantermekben és a testnevelés öltözőkben a beosztott 

takarítók rendszeresen elvégzik a felületfertőtlenítést. 

• Az időjárás figyelembe vételével törekszünk a szabadtéri testnevelésórák megtartására. 

• A testnevelés, technika-életvitel és gyakorlat, informatika órákon használt eszközök 

fertőtlenítését naponta elvégezzük. 

• Az osztálykirándulásokat belföldre tervezzük. 

• A szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartásával szervezzük meg. Biztosítjuk 

a belépéskor a kézfertőtlenítést., a maszk viselése egyéni döntés alapján történik. 

• 2021. december 01-től az intézménybe történő belépés az intézményvezető engedélyével, 

- a tanulók és intézményi dolgozók kivételével - kizárólag akkor lehetséges, ha az 

intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségét, a 

védettségi igazolás felmutatásával. 

•  A gyermekeiket iskolába kísérő illetve a gyermekeikért érkező szülők kérjük, hogy az 

intézmény előtti téren várakozzanak. 

• Az őszi úszásoktatást a 2. 3. osztályos tanulók számára megszervezzük.  

3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

• Az alapvető egészségvédelmi szabályok betartására kiemelt figyelmet fordítunk. 

• A bejáratoknál, valamint étkezési időben az étterem előtt biztosítjuk a vírusölő 

kézfertőtlenítő szert, amelyet kérünk, hogy minden dolgozó és tanuló használjon. 

• 2021. november 03-tól az intézménybe történő belépéskor a testhőmérséklet mérését 

és a kézfertőtlenítést kötelezővé tesszük. 

• A mosdókban vírusölő hatású kézfertőtlenítő szappant és papírtörlőt biztosítunk. 

• Tanulóinkat a tevékenységek előtti és utáni rendszeres és alapos szappanos kézmosásra 

figyelmeztetjük. 

•  A köhögési és tüsszentési etikett betartását gyakoroltatjuk és kérjük. Minden 

tanteremben papír zsebkendő álljon a gyerekek rendelkezésére. Erről az osztályok 

gondoskodjanak. 

• A napi működés során a kézzel gyakran érintett felületek, valamint a sporteszközök 

fertőtlenítését a takarítók a számukra kiadott rendben vírusölő hatású szerrel elvégzik. 

• A gyakori szellőztetésről az osztálytermekben órát tartó pedagógusok és tízpercekben a 

takarítók gondoskodnak. 

4. Az étkezésre vonatkozó szabályok 

• Az étkezés előtt a tanulók fertőtlenítő szappanos kézmosására különös gondot fordítunk. 

A napközis csoportok vezetői ezt ellenőrzik. A menzás tanulók az ebédlő előtt kihelyezett 

fertőtlenítő folyadékkal végzik el a kézfertőtlenítést. Az ellenőrzés a menzaügyeletes 

nevelő feladata.  

• Az étteremben egyszerre három napközis tanulócsoport tanulói étkezhetnek, a számukra 

kijelölt asztaloknál és az iskolai étkezési rendben meghatározott időpontban. 

• A menzás tanulók az étteremben a számukra kijelölt asztaloknál és kizárólag az iskolai 

étkezési rendben meghatározott időpontban étkezhetnek. 

• Minden egyéb étkezéssel kapcsolatos higiéniai feladat az étkezést biztosító szolgáltatóé. 

• Az étkezési térítési díjak befizetése az iskola főbejáratánál kialakított ponton történik. 

Kérjük, hogy a szülők részesítsék előnyben az átutalásos befizetést. 

5. Az iskolaegészségügyi ellátás szabályai 
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• A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, 

védőoltások, védőnői fogadóóra - a járványügyi óvintézkedések betartásával szervezzük 

meg. 

• Az orvosi szobában a biztosítjuk a fertőtlenítő szappanos kézmosás lehetőségét, a 

fertőtlenítőszeres takarítást és a rendszeres és alapos szellőztetést. 

6. Tanulói hiányzások kezelése 

• A tanulók mulasztását orvosi igazolás bemutatása esetén igazoltnak tekintjük. 

• Igazolt a mulasztása a tanulónak, ha számára hatósági karantént írtak elő. Ekkor számára 

a tantermen kívüli oktatást a pedagógusokkal egyeztetett módon biztosítjuk. 

• Az intézményvezető alapos indok esetén a tanuló távolmaradását igazoltnak tekinti, de a 

járványhelyzetből adódó alapos okokat az intézményvezető a járvány alakulásának 

függvényében aktuálisan mérlegeli és időszakonként felülvizsgálja. 

7. Teendők beteg személy esetén 

• Ha dolgozó vagy tanuló esetében vírusfertőzés tünetei észlelhetők haladéktalanul 

elkülönítjük. Ennek helye az orvosi szoba. Ezzel párhuzamosan értesítjük a tanuló 

szülőjét, gondviselőjét, aki értesíti a gyermek házi gyermekorvosát. 

           Ezt követően az orvos utasításai szerint járunk el. 

• Az elkülönített gyermek felügyeletét ellátó személy számára a maszkot és kesztyűt 

biztosítunk. 

• A dolgozó és a gyermek kizárólag - hasonlóan más megbetegedésekhez - orvosi 

igazolással térhet vissza az intézménybe. Az intézménynek ezt el kell fogadnia, saját 

hatáskörben ezt nem bírálhatja felül. 

• Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek a koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 

mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni helyben is.  

8. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmény esetén 

• A nevelőtestület kidolgozta a tantermen kívüli oktatásra való átállás protokollját. 

• Osztályra, vagy egész feladatellátási helyre vonatkozó tanügyi intézkedés főszabály 

szerint az iskola 1-6 évfolyamán történik.  

• A tanulók a tantermen kívüli digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát 

oktatási célból nem látogathatják. 

• Amennyiben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli digitális munkarend, a 

gyermekfelügyeletet az intézmény megszervezi. 

• A gyermekétkeztetés megszervezése az étkezési szolgáltatást biztosító feladata. 

Veszprém,2021. augusztus 29. 

Az intézkedési tervet készítette:  

                                                     dr Górné Fazekas Ágnes 

                                                     intézményvezető 

Módosítás: 2021.november 03.                   2021. november 25. 


