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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív 

Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a 2020 

- 2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről. 

 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a 

fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

 

A Budapest III. kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, 

EGYMI, Kollégium és Gyermekotthonban az alábbi eljárásrendet alkalmazza a 2020-2021. 

tanévben a járványügyi készenlét idején 

 

1.TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

 

A tanév kezdéséhez a megfelelő higiéniás felkészülés elengedhetetlen. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiadott intézkedési terv alapján az alábbi takarítási feladatokat szükséges 

betartani: 

 

▪ Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő felületfertőtlenítő takarítást kell 

elvégezni. 

Mind a nagytakarításra, mind a rendszeres fertőtlenítő takarításhoz tartozó takarítási felületek 

felsorolása: 

 A bejárati ajtók, osztályterem ajtók, szociális helységek és egyéb ajtók, 

kilincsek, kulcsok, kapcsolók, csaptelepek fertőtlenítő törlése történjen meg 

minden reggel 6. 30 órára, majd a bejárati ajtók és környezetük, 9.00 és 9.30 

között ismételten kerüljön fertőtlenítésre.  

 Tanítási órák alatt, szüneteket követően minden alkalommal a WC-k, WC 

lehúzók, mosdóban lévő csaptelepek, a folyosók kapaszkodóinak fertőtlenítő 

takarítása kötelező,  a folyosók napi fertőtlenítő felmosása kötelező. 

 Fokozottan kell figyelni a lábtörlők fertőtlenítő takarítására,  a tornatermet 

minden csoport után fertőtlenítő takarítással kell takarítani, a használt 

eszközöket felületfertőtlenítővel áttörölni. 

  A játszótéri eszközök, hinták felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. 

 A liftek belső falainak takarítása, külső illetve belső nyomógombpanel 

fertőtlenítő törlése szintén minden szünet után történjen meg. 

▪ Az intézmény bejáratainál továbbra is biztosítani kell a vírusölő hatású kézfertőtlenítőt. 

Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét, használja a fertőtlenítő 

lábtörlőt, a portaszolgálatot teljesítő munkatárs jogosult felszólítani erre a belépőt. 

▪ A WC-ben, az ebédlői mosdóknál, az osztályokban lévő mosdóknál biztosítani kell a 

szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel 

kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, a textiltörölköz6 

használata kifejezetten kerülendő. 

 

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 

▪ A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek/tanuló látogathatja. 



▪ Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK 

érvényes eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  

▪ A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy közvetlen 

családtagjánál/kontaktjánál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

▪ Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

▪ Amennyiben a gyermek/tanuló bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos, a 

kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. 

▪ A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be. 

▪ Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

▪ Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi 

csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az 

intézmény épülete előtt. 

▪ Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. 

▪ A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése az intézmény dolgozói 

számára kötelező, a gyermekek/tanulók számára az állapotukhoz igazítva ajánlott. 
▪ A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen 

a 1,5 méteres védőtávolság. 

▪ A tantermi oktatás során az osztályok keveredését el kell kerülni. 

▪ A tornaterem, tornaszobák, a gyakorlati műhelytermek kivételével az osztályok 

ugyanazt a tantermet használják. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést minden 

szünetben elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés. 

▪ A mozgásnevelés/testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az 

órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

▪ A gyakorlati foglalkozások során a képzéshez használt eszközöket felületi 

fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között. 

▪ A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél az öltözőkben történő 

csoportosulás elkerülése érdekében az öltözés az osztályteremben is történhet. 

▪ Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó 

ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az 

alábbiakra: létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az 

alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés). 

▪ Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítását mellőzzük, 

javasolt osztályonként a gyalogos kirándulás, séta, közösségi közlekedés igénybevétele 

nélkül. 

▪ Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket nem tartunk, a szükséges 

információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a 

szülőkhöz, vagy a pedagógusokkal egyeztetett módon. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

▪ Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek 

használata minden belépő számára kötelező.  

▪ Az intézményben, étkezések előtt és után alaposan mossunk kezet vagy fertőtlenítsük a 

kezünket (a tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). 

▪ A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

kiegészítünk vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel. 



▪ Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk, a textiltörölközők használata kerülendő. 

▪ A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást adunk.  

▪ Felhívjuk a tanulók figyelmét (tanítjuk) az úgynevezett köhögési etikettre: 

papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor majd a használt zsebkendő 

szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés. 

▪ Az intézmény területén minden felnőtt számára kötelező a maszk viselése.  
▪ A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran 

érintett felületek (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. 

▪ Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre 

fokozott biztonság betartása mellett. Ez vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, 

valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség 

szerint nyitva tartjuk, kiemelten ügyelve a biztonságra. 

▪ Mesterséges szellőztetés esetében is biztosítani kell a folyamatos, friss levegőáramlást. 

A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. sz. melléklet 

tartalmazza.  

▪ Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük. 

▪ A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy a gyermekek/tanulók egészségét 

ne veszélyeztesse. 

▪ A takarítást végző dolgozók a felhasznált szernek megfelelő védőeszközt használják 

kötelezően.  

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

▪ Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. 

A felületek tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére. 

▪ Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására és kézfertőtlenítésére. 

▪ Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, keveredését elkerüljük, az 

étkeztetési rendet a 3. melléklet tartalmazza. 

▪ Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

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

tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak 

gyermekek általi tapogatásának elkerülése. 

▪ Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos, folyóvizes lemosása 

(iskolagyümölcs). 

▪ A nyers, nem kellően tisztítható alapanyagot tartalmazó élelmiszerek feltálalása 

kerülendő. 

▪ A textíliák, kenyérkosarak textilkendőjének fertőtlenítő mosása kötelező. 

▪ Az étkeztetésben részt vevő dolgozók (tankonyhán is) alkoholos kézfertőtlenítőszert 

használjanak. 

 

 

 

 

 



5. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

A kollégiumba kizárólag egészséges, a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutató gyermek 

költözhet be. Ennek dokumentálásához testhőmérés, a kitöltött tanulói kérdőív és egészségügyi 

kérdőív szükséges. 

▪ A beköltözés lebonyolításában a beosztás szerint a lakóegységben tartózkodó kolléga 

vesz részt.  

▪ A kollégiumi lakóegységekbe szülő, kísérő nem mehet fel, a csomagokat a portán a 

lakóegységben dolgozó kollégáknak át kell adni. 

▪ A csomagok tartalmát írásban rögzíteni kell. Egyik példány a szülőnél marad, a másik 

a nevelőtanár példánya, a kollégiumi nevelői helységben kell gyűjteni.  

▪ A gyógyszereket külön csomagban, névvel ellátva kell a gyermekfelügyelőknek átadni, 

majd ők az orvosi szobában leadják. 

▪ A kollégiumi dolgozóknak is kötelező a maszk használata, a gyermekeknek/tanulóknak 

állapotuk szerint ajánlott. Ápolási, gondozási feladatok végzésekor maszkot és 

gumikesztyűt is kell viselni.  

▪ Minden kollégiumi kolléga kiemelten fontos feladata gyermekek higiénéjének 

ellenőrzése, a gyakori kézmosás és fertőtlenítés. Fokozott figyelmet kell fordítani a 

köhögési etikett megismertetésére és betartatására, valamint a papír zsebkendő helyes 

használatára. 

▪ A gyermekek/tanulók egészségvédelméért a kollégiumi dolgozók felelősek a szülő 

helyett, ezért a lakóegységben lakókat lehetőség szerint ki kell kérdezni, illetve 

folyamatosan figyelni kell. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató neveltet 

azonnal el kell különíteni. 

▪ A lakóegységekben a férőhelyek 5%-át üresen kell hagyni elkülönítési lehetőség 

céljából (2 ágyas szobák). 

▪ A közös használatú helyiségekben, térben és időben lehetőség szerint be kell tartani a 

távolságtartási szabályokat. 

▪ A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani és fertőtleníteni. 

▪ A kollégiumi karanténban elhelyezett tanuló ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően kell megszervezni. 

▪ Fertőzésgyanú esetére a riasztási protokollt kell alkalmazni (4. melléklet), melynek 

segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel 

párhuzamosan az NNK honlapján elérhető eljárásrend alapján kell az azonnali 

intézkedést megtenni.  

▪ Napközben a lakóegységeket óránként szellőztetni kell. 

▪ A lakóegységekben használt eszközök, játékok folyamatos fertőtlenítését a 

lakóegységben dolgozó kollegáknak kell végezni. 

▪ A reggeli és az esti étkezések a kollégiumi lakóegységekben zajlanak. 

▪ Minden étkezés előtt és után az asztalokat, használati tárgyakat a gyermekfelügyelő 

kolléga köteles fertőtleníteni. 

▪ A gyermekek helyes kézmosását illetve fertőtlenítését ellenőrizni kell a lakóegységbe 

beosztott kollégáknak az étkezések előtt és után. 

▪ A lakóegységben, a gyermekek által használt evőeszközöket, tányérokat, poharakat 

használat után azonnal forró vízzel kell elmosni és fertőtleníteni. 

▪ A különböző ünnepek - születésnap, névnap - csak lakóegységi szinten tarthatók meg. 

Ugyan ez vonatkozik a szabadidős foglalkozásokra is.  
▪ Valamennyi kollégiumi dolgozó köteles váltó ruháról és cipőről gondoskodni. Az 

intézménybe érkezéskor a tanári szobában kialakított öltözőben valamennyi kollégiumi 

kollégának át kell öltözni. 



6. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

▪ Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb 

egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat betartjuk. Ennek megfelelően, 

amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a 

szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul elvégezzük. Az egészségügyi 

ellátás az iskolaorvos koordinációja alatt áll. 

▪ A járványügyi készültség időszakában 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, melynek kiemelt feladata a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a 

tanuló, illetve képviselője folyamatos együttműködése. 

▪ A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, 

tisztasági vizsgálatok, védőoltások, 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 csökkentjük. 

▪ 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, biztosítjuk a szappanos 

kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres 

takarításról és a gyakori szellőztetésről. 

▪ Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

az adott intézményegység szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg 

kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök 

fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel, valamint ezen tájékoztató „Teendők beteg 

személy esetén” pontja szerinti intézkedések szükségesek. 

 

7. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

▪ Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy pl. immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt 

hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági 

karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. A karantén időszakban a tanuló 

az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és 

számonkérési forma mellett, részt vehet az oktatásban. 

▪ A tanuló 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 

járunk el. 

8. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük őt, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi 

orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén 

a szülő/gondviselő értesítéséről azonnal gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk 



arra, hogy feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján kell eljárni. Ismét 

felhívjuk a figyelmet, hogy egyeztessenek az osztályfőnökkel, ha az elérhetőségük – 

email cím, telefonszám - megváltozott!  

A napközben előforduló más megbetegedés esetén is a szülőt haladéktalanul értesítjük 

és – szükség esetén – az elkülönítést alkalmazzuk. 

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

  Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerül értesítésre, az intézmény esetében az 

iskolaorvos.  

 Kizárólag a háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 

fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, az ő 

kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a 

beteggel kapcsolatos teendőket, illetve segítséget nyújtani az elkülönített beteg 

ellátásához. 

Gyermekotthonunkban élő érintett gyermek esetén az érintett gyermek lakóegységébe 

beosztott kollégák látják el a gondozási és fertőtlenítési feladatokat elkülönítve. 

▪ A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

▪ Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

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

mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

 

9. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNY ESETÉN 

 

▪ Az NNK területileg illetékes hivatala és az EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkársága a szükség szerint elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás 

eredménye alapján megvizsgálja, hogy szükséges e elrendelni más munkarendet. 

▪ Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív 

Törzs dönt. 

▪ A népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják 

végre. 

▪ A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 

ellenőrzése és támogatása személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban 

digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális 

munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.  

▪ Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális 

munkarend, a gyermekfelügyeletet megszervezzük a szülők támogatása érdekében. 

Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, 

arról a Tankerület gondoskodik.  

▪  

▪ A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést.  

 

10. GYERMEKOTTHONUNKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

A gyermekotthonban dolgozó kollégák kiemelt feladata továbbra is a fokozott higiéniás 

környezet biztosítása, a gyermekotthonba nevelkedő gyerekek, fiatalok megbetegedésének 

megelőzése. 



Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

 A személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az 

adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az 

úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, 

majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg 

kézfertőtlenítés. 

 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 

érdekében fokozottan ügyelni kell az lakás tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő 

takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás 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, WC 

ülőkék, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítésére kerüljenek. 

 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse. 

 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. 

 A lakásokba visszaérkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson 

kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a 

szappanos kézmosás). 

 Fokozottan kell figyelni a lakások természetese szellőztetésére. 
Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének 

a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb 

fertőtlenítéssel. 

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

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

tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása.  

Teendők COVID-19 megbetegedésre utaló jelek esetén 

▪ Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a betegszobát azonnal értesíteni 

kell. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult aCOVID-19 

fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik 

kötelességük az NNK által kiadott érvényes eljárásrendnek megfelelően ellátniuk a 

beteggel kapcsolatos teendőket.  

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

 Amennyiben egy munkavállalónál fertőzés tünetei észlelhetőek, nem veheti fel a 

munkát. Értesítenie kell mind az intézmény vezetőjét, mind a háziorvost, aki az 

érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.  

Egyéb rendelkezések 

 Az intézménybe való belépéskor továbbra is kötelező a fertőtlenítő lábtörlő használata, 

továbbá a kézfertőtlenítés. 

 A nevelői szobában kell minden dolgozónak átöltözni, Kötelező a váltóruha és 



váltócipő használata mindenki számára, az utcai ruhát a benti ruháktól elkülönítve kell 

tárolni, ne keveredjenek. 

 A gyermekotthonban nevelkedő gyerekek kapcsolattartásakor figyelmeztetni kell a 

hozzátartozókat, hogy csak 1fő látogathat, nem lehet csoportosan bejönni az épületbe. 

A látogatóknak a kapcsolattartás során védőmaszk használata kötelező, és a 

fertőtlenítés. A kapcsolattartáskor hozott csomagokat fertőtlenítővel át kell törölni.  

 

GYERMEKOTTHONBAN ELHELYEZETT ELLÁTOTTAK KAPCSOLATTARTÁSÁRA VONATKOZÓ 

ELJÁRÁSREND 

A gyermekotthonban elhelyezett ellátottakra vonatkozó kapcsolattartás a gyámhivatali 

határozatnak megfelelően történik, egészen addig, amíg azt az Operatív Törzs ajánlása alapján 

a kormányzati intézkedés nem változtatja meg. 

A kapcsolattartások során az alábbi előírások betartása mindenkire kötelező érvényűek 

 Kizárólag a kapcsolattartásra jogosult személy jöhet az intézménybe látogatni, illetve 

csak engedéllyel rendelkező személy viheti ki a gyerekeket, 

 Az intézménybe lépve köztelező a lábbeli talpának fertőtlenítése, a portára kihelyezett 

kézfertőtlenítő használata  

 A kapcsolattartásra érkező hozzátartozónak kötelező a homlokhőmérőzése,  

 Csak abban az esetben élhet kapcsolattartási jogával, ha nem lázas, és nem jelentkeztek 

nála a koronavírusra jellemző tünetek, és kitöltötte a hozzátartozókra vonatkozó 

egészségügyi nyilatkozatot 

 Minden hozzátartozónak kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, 

 A kapcsolattartás alkalmával kerülni kell a szoros érintkezést, lehetőség szerint tartsák 

be az ajánlott védőtávolságot, 

 A kapcsolattartások az aulában történhetnek,  

 Kapcsolattartást követően a helyet fertőtleníteni szükséges, mind az asztalokat, mind a 

székeket, továbbá szükséges a fertőtlenítő felmosás, 

 Intézményen kívüli kapcsolattartások alkalmával nem ajánlott a zsúfolt rendezvények 

látogatása, a zárt térben lévő programok szervezése, az időjárás figyelembevételével 

inkább szabadlevegőn szervezzenek programot. 

A gyermekotthoni intézményegységben a kapcsolattartások akkor változnak meg, ha a 

kormányzat a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők számára korlátozó intézkedéseket 

vezetnek be. 

A kapcsolattartásra érkező szülő nem mehet a lakásokhoz, minden esetben, a 

gyermekotthonban szolgálatot teljesítő kollégák kísérik a portára a növendékeket.  

 

11. KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Felhívjuk az intézmény közösségéhez tartozók – szülők, gondviselők, gyámok, pedagógusok, 

tanulók figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak.  

Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein 

lehet/kell követni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELLÉKLETEK 

 

1. SZ. MELLÉKLET 

 

A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok 

A tanítás megkezdése előtt alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló 

és a felülettisztításon túl a nagytakarítás terjedjen ki az alábbiakra: 

▪ klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése 

▪ felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása 

▪ ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítása 

▪ padló és járószőnyegek, egyéb textília tisztítása 

▪ játlkok, sporteszközök tisztítása 

▪ radiátorok, csövek lemosása 

▪ ablakok, üvegfelületek tisztítása 

▪ szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése 

▪ képek, tablók, világítótestek portalanítása 

▪ pókhálók eltávolítása 

▪ rovar és rágcsálóirtás 

▪ csaptelepek óvatos, fröccsenés mentes megnyitása, kb 10 perces folyatása azért, 

hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. 

A nagytakarítást követően az intézményvezető általi visszaellenőrzés szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SZ. MELLÉKLET 

 

Légtechnika rendszerek helyes használata  
Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben 

maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben 

jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.  

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában 

növelhetik a fertőzés kockázatát.  

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag 

a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a 

levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak 

akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.  

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre 

tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:  

▪ a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, 

(a levegőáramot felfele irányítsák),  

▪ a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, 

lehetőleg óránkénti intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést,  

▪ a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb 

járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett 

vírusölő hatású szerrel,  

▪ nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a 

készülékeket,  

▪ a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál 

gyakrabban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a 

használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a 

helyszínen óvatosan helyezzék műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),  

▪ megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél 

maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).  

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több 

személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri 

levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok 

mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.  

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil 

légtisztító készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén 

hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve 

elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár 

emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb belterekben.  

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:  

▪ használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes 

ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg 

többen is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos 

helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.  

▪ a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét végezzék 

gyakrabban (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe 

véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,  

▪ az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy 

ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti 

hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben 

működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény 



alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy az UV-fény zárt rendszerben 

működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében,  

▪ az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a 

hatékonyságot csökkenti,  

▪ ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt, mivel az ózon káros az egészségre, 

s Magyarországon nem engedélyezett a használata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SZ. MELLÉKLET 

ÉTKEZÉSI PROTOKOLL 

 

Étkezés előtt és után a kézfertőtlenítésre, kézmosásra fokozottan figyelni kell, valamint az 

étkezés helyszínének tisztaságára és a fokozott fertőtlenítésre.  

Az étkezési rendet az alábbi táblázat szerint kell biztosítani: 

 

 

Az iskolagyümölcs kapcsán az intézménybe kerülő gyümölcsök alapos, folyóvizes mosása 

kiemelt fontosságú.  

 

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő 

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

cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi 

tapogatásának elkerülése. 

 

Az ebédelés utáni evőeszközök megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása az élelmezés 

feladata, valamint a bentlakásos intézményegységekben a gyermekfelügyelők feladata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 1a 1b 1c 2a

12:00 3a 4a 5a 6a AutiA

12:30 7a 8a 8b 9a AutiB

13:00 9b 10a 10b

13:30 11a 11b 11c

14:00 12a 12b 12c
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4. SZ. MELLÉKLET 

 

RIASZTÁSI PROTOKOLL JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE 

   

▪ Amennyiben gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit 

észleljük, vagy felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, haladéktalanul elkülönítjük őt 

az intézmény orvosi szoba folyosóján lévő helységébe/helységekbe. 

▪ Az elkülönítés után az intézmény értesíti az iskolaorvost, aki dönt a további teendőkről. 

▪ Az elkülönítés után megkezdjük a tanterem/lakóegység fertőtlenítését. 

▪ A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kötelező a kesztyű és maszk, váltóruha 

használata 

▪ Fertőzött gyermek, vagy fertőzés-gyanú esetén az intézmény köteles gondoskodni a 

szülő/gondviselő értesítéséről. Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy koronavírus-

gyanú esetén feltétlenül meg kell keresniük telefonon a gyermek háziorvosát, majd azt 

követően az orvos utasításainak megfelelően kell eljárni. 

▪ Amennyiben a szülők észlelnek gyermeküknél koronavírusos tüneteket, haladéktalanul 

értesíteniük kell a fertőzés tényéről az intézményt, valamint gondoskodniuk kell 

gyermekük orvosi vizsgálatáról. 

▪ A gyermek az intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

▪ Amennyiben intézményünkkel jogviszonyban álló gyermek, tanuló, pedagógus vagy 

egyéb dolgozó igazolt koronavírus-fertőzéséről tudomást szerzünk, azt haladéktalanul 

jelentjük fenntartónak és az illetékes NNK Központnak. 

 

 

 

 


