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Intézkedési Terv 

2020-2021. tanév 



A Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskolában az alábbi eljárási rendet alkalmazzuk a 2020-

2021. tanévben a járványügyi készenlét idején.  

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE  

 Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás 

történt.  

 Az Oktatási Hivatal honlapján COVID19 címen aloldalt alakított ki, amelyen 

keresztül az aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való 

felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményekre vonatkozó szabályok és 

változások kerülnek közzétételre. 

 Már az alakuló értekezleten tájékoztattuk a pedagógusokat és az intézmény 

valamennyi dolgozóját az NNK ajánlásáról, valamint a Kecskeméti Tankerületi 

Központ által és az államtitkár által kiadott járványügyi szabályokról. 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK 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 

aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő 

köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van.  

 A szülők az iskola épületébe csak előzetes bejelentkezés alapján maszkban 

léphetnek be.  

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  

 Az alsós gyermekek 7:30-tól, a felsős tanulók 7:45-től érkeznek az iskolába. Az 

épületbe 4 bejáraton keresztül meghatározott módon juthatnak be. Az 

alsósok beérkezése folyamatos, a felsősök az udvaron a számukra kijelölt 

helyeken az órát tartó nevelővel együtt gyülekeznek és vonulnak fel a II. 

emeletre. 

 A csengetési rend változatlan maradt. 

 Az osztályok egész nap ugyanazt a termet használják, kivéve a 

csoportbontásban megvalósuló órákat.  

 A tanulóknak a maszk viselése javasolt az intézményben, de nem kötelező. 

Amennyiben nagyobb csoportosulás alakul ki, úgy a szájat és orrot eltakaró 

maszk viselése kötelező. 

 Az emeletekre történő felvonuláskor a tanuló ifjúság osztályonként a bal 

oldali lépcsőházat használja és levonuláskor a jobb oldalit, így elkerülhető a 

csoportos szembe jövetel. 

 A testnevelés órákat az időjárás függvényében lehetőleg szabad téren tartjuk. 

Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  



A tanulók osztálytermükben öltöznek át, először a fiúk, utána a lányok, így 

elkerüljük az öltözőkben egyszerre több osztály találkozzon. 

 Minden teremben lehetőség van folyékony szappanos kézmosásra és 

kézfertőtlenítésre. 

 A tanítási órákon és szünetekben is folyamatos a szellőztetés. 

 A belföldi osztálykirándulásokat és a külföldi tanulmányi kirándulásokat 

elhalasztottuk.  

 A szülő értekezleteket a szabadban, vagy a szigorú szabályok megtartása 

mellett az osztálytermekben bonyolítjuk le. 

 2020. szeptember 14-től intézményünk közösségi tereiben a maszk viselése 

kötelező. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

 Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk.  Az 

intézményben, étkezések előtt és után kötelező az alapos kézmosás. 

Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk. 

 A helységek fertőtlenítése folyamatos.  

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének 

a megőrzésére.   

 A tízóraiztatást az 1. és 2. évfolyam esetén az első szünetben, a 3. és 4. évfolyamnál a 

második szünetben az ebédlőben végezzük. 

 A felső tagozatosok a második szünetben tízóraiznak az osztálytermekben az 

osztályfőnökök felügyeletével. A napközi ellátást igénylő gyermekeknek az iskola 

portása és egy konyhai dolgozó viszi fel az emeletre tízórait. 

 Az ebédeltetést az iskola ebédlőjében osztályonként bonyolítjuk le, ahol az ügyeletes 

nevelő a járványügyi szabályok megtartásával védőkesztyűben és maszkban adja át a 

tálcát és az evőeszközöket a gyerekeknek, akik tányéronként veszik át az ételt. 

 Az uzsonnát a napközit/tanulószobát tartó nevelő viszi fel a terembe és osztja ki a 

gyermekeknek. 

 

5. 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 tekintjük. Igazolt hiányzásnak 



tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére 

előírt időszakára. 

 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. A házi 

feladatok a KRÉTA naplóban lesznek elérhetőek. 

 A gyermek, 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. 

 

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

 2020. október 1-től az intézményben kötelező a testhőmérséklet mérése belépéskor. 

Az operatív törzs által meghatározott testhőmérséklet túllépése esetén a beteg 

gyermeket elkülönítjük mindaddig, amíg a szülő vagy törvényes képviselő meg nem 

érkezik érte az iskolába. Az ő belépése csak a helyi szabályoknak megfelelően 

maszkban történhet. 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, 

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

gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak 

alapján járjanak el. 

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező.  

 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, 

házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK 

által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos 

teendőket.  

 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, 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 tennünk. 

7. KOMMUNIKÁCIÓ 

 Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – 

figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket 

a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni. 


