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Az MNÁMK összesített járványügyi intézkedési terve 
 

Óvoda 
 

A Házirendhez csatolt FÜGGELÉK a nem várt egészségügyi helyzet, a járvány szervezett 

kezeléséhez; a családok és az intézmény közti kapcsolattartás átlátható, jogszerű és biztonságos 

működése céljából készült. 

1. Az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézménybe kizárólag 

egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és felnőtt mehet. 

2. Betegség után csak orvosi igazolással fogadjuk a gyermekeket. 

3. Ha egy gyermeknek olyan allergiás betegsége van, amelynek tünetei hasonlóak a 

járványéhoz, kérjük hozzanak erről szakorvosi igazolást. 

4. A kontaktusok csökkentése érdekében reggel, érkezéskor kérjük, csengessenek a 

megszokott, jól bevált módon a csoport bejáratánál, ott átvesszük a gyermekeket, délután 

távozáskor ugyanígy. 

5. Érkezéskor megmérjük minden gyermek testhőmérsékletét. Kérjük a szülőket, hogy ezt 

türelemmel várják meg, hogy szükség esetén haza tudják vinni a gyermeket. 

6. Kérjük, az udvaron a lehető legkevesebb ideig tartózkodjanak, a védőtávolság betartásával, 

a maszk használata kötelező. 

7. A beszoktatás rendje is változik ebben a nevelési évben. A gyermekek fogadása idősávokra 

bontva történik annak érdekében, hogy a szülők személyes jelenlétét csökkentsük. 

Lehetőség szerint az udvarra tervezzük. Kérjük, minden szülő egyeztessen a csoport 

óvónőivel. 

8. A nap folyamán amennyit csak lehet, annyi időt töltünk majd a gyerekekkel az udvaron, a 

szabad levegőn. 

9. Kérjük, legyen minden gyermeknek erre alkalmas, kényelmes ruházata, megfelelő lábbelije, 

jellel ellátva. 

10. Az ágyneműt hetente hazaadjuk fertőtlenítő mosás céljából. Javasoljuk az őszi időszakra 

egy kis, könnyű takaró használatát, jellel ellátva. Célszerű egy táskát külön az ágynemű 

szállítására kinevezni. 

11. Kérjük, hogy legyen minden gyermeknek egy jellel ellátott hátizsákja, kistáskája, amiben a 

személyes holmiját hozza.  

12. Az alvós plüssökön kívül mást ne hozzanak magukkal a gyerekeink! 

13. Altatáskor arra törekszünk, hogy az ágyakat egymástól a lehető legtávolabbra helyezzük el. 

14. Kérjük, a közös nevelési elvek alkalmazása terjedjen ki otthon a higiéniai szabályok pontos 

betartására is. 

15. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: a papír zsebkendő helyes 

használatát; felhívjuk figyelmüket a gyakori kézmosás jelentőségére. 

16. A szülőknek szóló információkat folyamatosan feltesszük a csoportok zárt facebook 

csoportjába a személyes kontaktus kerülése céljából. 

17. Ha valakinek személyes megbeszélésre van szüksége, telefonos időpontegyeztetés után 

természetesen lehetőséget biztosítunk rá. 

18. Igyekszünk mindent megtenni a gyerekek egészsége, biztonsága, fejlődése érdekében. 
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Egységes Iskola (általános iskola alsó és felső tagozat, gimnázium, technikum) 

  
1. Az iskolába csak egészséges dolgozók, diákok illetve a 431/2020. (IX. 18.) 

kormányrendeletben felsorolt személyek léphetnek be, a kijelölt bejáratoknál végrehajtott 

testhőmérsékelt mérést követően. Amennyiben az meghaladja a 37,8 fokot, vagy 

betegség gyanúja esetén vegyék fel a kapcsolatot a háziorvossal.   

2. Fertőzésgyanú vagy pozitív diagnózis esetén feltétlen, minél hamarabb értesítsék az 

iskolát.   

3. Az iskolai élet minden szereplője köteles magánál maszkot tartani. Az iskolavezetés 

ajánlásának megfelelően az iskola folyosóin és közösségi terein az érkezéstől a hetedik óra 

végéig elvárt a maszk viselése. Látogató (szülő, hozzátartozó, hivatalos ügyet intézők is 

stb.) köteles az iskolában maszkot viselni.  

4. A szülőértekezletek, fogadóórák szükség esetén online formában kerülnek megszervezésre. 

5. Tanórákon bárki saját megítélése szerint viselhet maszkot.  

6. A 1,5 méteres védőtávolság betartására törekedni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, 

elvárt a maszk viselése.  

7. A rendszeres szappanos kézmosás mellett kérjük a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát, 

valamint a köhögési, tüsszentési etikett betartását, illetve az arc érintésének kerülését.   

8. Az oktatási módszerek és munkaformák megválasztásánál törekedni kell a biztonságos 

távolság betartására.  

9. Az iskola életében résztvevő személyek mindannyian kölcsönös figyelemmel és 

megértéssel fordulnak egymás irányába.  

10. A tantermekben a klímaberendezések használata tilos. A tantermek rendszeres szellőztetése 

a tanórák alatt, de főleg az órák közötti szünetekben elvárt.  

11. Az épületek közötti közlekedés az udvaron keresztül javasolt. A jelen helyzetben különösen 

fontos a szüneti ügyeletek lelkiismeretes ellátása. 

12. A nem tanórához köthető délutáni tevékenységek, (sportkörök, kóruspróba, úszásoktatás, 

nagyobb rendezvények stb.) határozatlan ideig nem kerülnek megrendezésre.  

13. Az EMMI által kiadott intézkedési terv 8.1. pontja alapján a tanuló iskolai hiányzását 

igazoltnak kell tekinteni, ha rendelet által meghatározott valamely tartós betegségéről 

orvosi igazolást mutat be. Ezen tanulók online oktatását biztosítjuk.   

14. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetén (külső és belső gyakorlóhelyen), a gyakorlati 

képzés teljes ideje alatt az előzőekben megfogalmazott higiénés rendszabályok 

vonatkoznak. A gyakorlat előtt kötelező a szappanos kézmosás és az eszközöket virucid 

hatású fertőtlenítő szerrel le kell tisztítani. 

15. Az iskola helyiségeinek, közösségi tereinek rendszeres takarítása, fertőtlenítése a 

járványügyi protokoll szerint zajlik.  

16. A menzán csak az étkezés idejére levehető a maszk, azaz sorban állás, étel kivitele és a 

tányérok visszavitele közben kötelező a maszk viselése.  

17. A középiskolás tanulók 13:00 óra után ebédelhetnek. Program esetén külön 

engedély igényelhető szaktanári jelzésre kizárólag gimnázium titkárságán keresztül, 

minimum 24 órával az étkezés előtt.  

18. Az étkezőbe belépés előtt a szappanos kézmosást követően kérjük minden pedagógus és 

tanuló fertőtlenítse a kezét!  

19. Az ebédlőben a tálcákat étkezés után a kihelyezett polcokon helyezzék el.  

 

Az iskola egészségügyi ellátás működése 
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Az iskola egészségügyi feladatok ellátása 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerint egyeztetett 

munkaterv és a járványügyi eljárásrendnek megfelelően történnek /szűrővizsgálatok, 

védőoltások, tetvességi vizsgálat, fogadóóra, mentálhigiénés tanácsadás, stb./. 

Járványügyi helyzetnek megfelelő intézkedések: 

• tünetekkel rendelkező tanuló ne az iskolaorvosi rendelőt keresse fel, a preventív 

vizsgálatra érkező tanulókkal ne keveredjen. 

• a nem koronavírusfertőzés klinikai tüneteire jellemző panaszokkal érkező tanuló 

esetén (pl. krónikus betegséggel kapcsolatos panaszok, mentális problémák) a tanuló a 

preventív ellátásra váró tanulóktól legalább 2 méter távolságra várakozzon.  

• a rendelőbe érkezéskor jelezzen kopogással jelezzen az iskolaegészségügyi 

szolgálatnak. 

• a rendelőben egyszerre csak egy tanuló tartózkodhat. 

• a rendelőbe történő belépéskor a tanuló köteles maszkot viselni, kezét fertőtleníteni. 

• az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat, különös 

tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a 

járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó eljárásrendben részletezett 

utasításokat. 

• az osztályok szűrővizsgálatát követően a tanuló által megérintett bútorok, eszközök, 

kilincs felületfertőtlenítését el kell végezni. 

• az iskolaorvosi rendelőben biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés 

lehetőségét, gondoskodni kell a gyakori szellőztetésről. 

• szülő/törvényes képviselő a rendelőbe csak előzetes telefonos egyeztetés alapján, az 

iskolai járványügyi eljárásrendben foglaltak szerint jöhet. 

• amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

az iskola járványügyi intézkedési terve szerint kell eljárni, mely egyidejűleg 

kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök 

fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

 

Kollégium 
 

1. A külföldi állandó lakcímmel rendelkező, kollégiumban lakó diákok a tanévkezdés előtt 

megérkeznek a kollégiumba és elkülönítésre kerülnek, ameddig két negatív 

teszteredménnyel nem rendelkeznek. 

2. A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek 

esetleges meglétéről a tanulók nyilatkozatot töltenek ki. (1. melléklet) 

3. A helyzetre való tekintettel a kollégiumi napirendbe beépítésre kerül a testhőmérséklet napi 

szintű mérése. 

4. Maszk használata a kollégium területén a közösségi terekben kötelező. 

5. Az épület folyosóin és a bejáratoknál fertőtlenítők kerültek kihelyezésre. 

6. A kollégium földszinti szobái az esetleges fertőzésgyanús esetek elkülönítésének céljából 

vannak fenntartva. 

7. A diákok a járványhelyzet ideje alatt nem igényelhetnek este 9 óráig tartó kimenőt, 8 órára 

mindenkinek vissza kell érkeznie a kollégiumba. 
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Felnőttképzés 
 

1. A rendezvényekre az intézmény területén általánosan érvényes egészségügyi szabályok a 

mérvadók, különös tekintettel a vendégekre vonatkozó maszkviselésre.  

2. A nyelvvizsgáztatás szervezésénél a korábban az érettségire vonatkozó szabályozások 

érvényesek (dolgozatok kiosztása kesztyűben, maszk, távolságtartás). 

3. A távolságtartás biztosítása érdekében több tanterem kerül bevonásra a felnőttképzésbe. 

 

Közművelődés 

 
1. Az MNÁMK Közművelődés kulturális programjai lehetőség szerint a szabad levegőn 

kerülnek megrendezésre. 

2. A rendezvényekre az intézmény területén általánosan érvényes egészségügyi szabályok a 

mérvadók, különös tekintettel a vendégekre vonatkozó maszkviselésre.  

 

Fenntartó / Gazdasági Iroda  
 

Munkáltatói utasítás a tanév kezdésével kapcsolatban 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési tervben foglaltak szerint 

szeptember elsején a hagyományos keretek között indul az új tanév. A következő feladatokat 

kérem a tanév megkezdése előtt, illetve a tanév alatt elvégezni. 

Kérem, hogy mindenki a saját területén végezzen még egyszer alapos, mindenre kiterjedő 

fertőtlenítő takarítást az augusztus 25-31-ig terjedő időszakban. Amennyiben a nyári 

nagytakarítás során a következő feladatok közül bármelyik elvégzése még nem történt meg, azt 

ugyanebben az időszakban kérem pótolni: 

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

vegyszeres tisztítása 

• padló és játszószőnyegek, egyéb textíliák tisztítása 

• játékok, sporteszközök tisztítása 

• radiátorok, csövek lemosása 

• ablakok, üvegfelületek tisztítása 

• szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése 

• képek, tablók, világítótestek portalanítása 

• pókhálók eltávolítása 

• csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb 10 perces 

folyatása azt, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. 

A feladatok elvégzését a gazdasági igazgató, illetve a gondnok ellenőrzi. 
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Az intézménybe érkezéskor, illetve étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet, 

vagy fertőtlenítse kezét. 

Folyamatos, napi feladat a kézfertőtlenítő készülékek töltöttségének ellenőrzése, szükség 

szerinti utántöltése. Textil törölközők használata nem megengedett, helyette kérem, hogy 

minden kézmosónál naponta több alkalommal ellenőrizzék a papírtörlők megfelelő 

mennyiségét. 

A termek kilincseit, a korlátokat, a szociális helységeket naponta több alkalommal szükséges 

fertőtleníteni. A területi leosztást a gondok készíti el, és tájékoztat minden érintettet. 

A tantermeket, folyosókat, szociális helységeket minden nap alaposan kérem kiszellőztetni. 

A szokásosan használt védőruhán felül javasolt gumikesztyűt viselni, védőmaszk használata 

nem kötelező, de lehetséges. A takarítást továbbra is virucid hatású fertőtlenítőszerrel kell 

elvégezni. 

A tanév megkezdése után is minden nap kérem, hogy a tantermekben, szociális helységekben, 

közösségi terekben minden felületet fertőtlenítsenek. 

A fenti intézkedések visszavonásig érvényesek. 

 

Riasztási protokoll 

 

Gyermekekre/tanulókra vonatkozó szabályozás: 

Előzmények: 

Minden tanuló hoz igazolást a háziorvosától az iskolaorvos részére a fennálló, alábbi tünetekkel 

járó egészségügyi problémájáról, például: asztma, allergia, migrén stb. 

Minden olyan gyermeket/tanulót gyanús esetnek kell tekinteni, akinél a Covid-19 fertőzésre 

jellemző klinikai tünetek egyike szerepel / köhögés, láz (37,5 fok felett), nehézlégzés, szaglás 

vesztés és ízérzés zavara/. Hőemelkedés esetén (37-37,5 fok között), ha teljesen tünetmentes, 

visszatérő méréseket végzünk, nem különítjük el a tanulót, de adminisztráljuk. Ha hőemelkedés 

mellett más, alábbi tünete is van, akkor elkülönítjük. 

A Covid-19 fertőzés során egyéb kevésbé specifikus tünetek is jelentkezhetnek /fejfájás, 

hidegrázás, fáradékonyság, hányás, hasmenés/. 

Klinikai tüneteket nem mutató beteg esetében a háziorvos /kezelőorvos vagy a népegészségügyi 

hatóság dönthet arról, hogy Covid-19 fertőzés gyanúja áll fenn. 

Intézkedések Covid-19 fertőzés gyanúja esetében: 

• A tüneteket produkáló tanulót/gyermeket a legközelebbi titkárságra kíséri el az éritett 

pedagógus/nevelő maszkban, ahol az ott rendelkezésre álló homlokhőmérővel 

hőmérsékletet mérnek. Az iskolatitkár ezzel egyidejűleg értesíti az iskolaorvost/védőnőt 

a további eljárásrend meghatározása érdekében és indokolt esetben megkezdik az 

elkülönítést. 
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• Gyanús, klinikai tüneteket mutató gyermek/tanuló elkülönítését haladéktalanul meg kell 

kezdeni. Az óvodában az elkülönítőben, a teljes iskolában a kollégium 06/07/08-as 

termeinek egyikében. A termek a kollégium földszintjén találhatóak, mindig nyitva 

vannak. Szobánkét egy gyermek/tanuló helyezhető el. A tanuló/gyermek köteles 

maszkot, a felügyelője maszkot és kesztyűt viselni. 

• A beteg gyermek/tanuló felügyeletét a betegszoba előtt biztosítani kell, mindaddig, 

amíg az elszállításáról a szülő/gondviselő nem gondoskodik. 

• A gyermek/tanuló felügyeletét az intézményegység vezetője által kijelölt személy látja 

el. 

• Ezzel egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt/gondviselőt a tünetek tényéről, a beteg 

gyermek azonnali elszállításának szükségességéről. 

o Fel kell hívni a szülő/gondviselő figyelmét arra, hogy feltétlenül keressék fel 

telefonon a gyermek háziorvosát/ házi gyermekorvosát, annak utasításai szerint 

járjanak el és ennek megvalósulásáról 24 órán belül jelezzenek vissza a 

gyermek/tanuló szerint illetékes titkárságon. 

• A szülőtől/gondviselőtől információt kell kérni, hogy a háziorvos/házi gyermekorvos 

felkeresése megtörtént-e. Amennyiben a szülő/gondviselő 24 órán belül az 

iskolatitkárságon nem jelez vissza, a további lépésekről az iskolaorvos dönt. 

• Tüneteket mutató gyermekkel kapcsolatos intézkedésekről feljegyzést kell készíteni az 

adott intézményegységben, ahol a beteg jelzéssel élt a Microsoft Teamsben vezetett 

online táblázat rovatainak megfelelően. 

• A gyermek/tanuló otthoni megbetegedése, karanténba helyezése ügyében minden 

esetben a házi orvos/házi gyermekorvos döntése szerint kell eljárni. 

• A gyermek/tanuló, 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 járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

• Amennyiben az intézménybe járó óvodás, tanuló vagy pedagógus igazolt Covid-19 

vírussal fertőzött, haladéktalanul jelezze hivatalos, írásos formában (email) az 

intézményegység vezetője felé további intézkedések érdekében. 

• Amennyiben a COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról értesítjük a területi 

népegészségügyi hatóságot, illetve Emberi Erőforrások Minisztériumát a 

(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.) címen. 

 

 

Munkavállalókra vonatkozó szabályozás: 

• Csak egészséges munkavállaló jelenhet meg a munkahelyén. 

• Minden olyan beteget gyanús esetnek kell tekinteni, akinél a Covid-19 fertőzésre 

jellemző klinikai tünetek egyike szerepel / köhögés, láz (37,5 fok felett), nehézlégzés, 

szaglás vesztés és ízérzés zavara/. 

• Ha a munkavállaló a fenti tüneteket tapasztalja magán, köteles hazamenni, miután az 

illetékes vezetőjét telefonon tájékoztatta. 

mailto:vedekezesakoznevelesben@emmi.gov
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• Telefonon konzultálnia kell a háziorvosával és 24 órán belül az illetékes vezetőjénél 

jelentkezni a további intézkedésekről, pl. táppénzre vétel stb. 

• Munkaidőn kívül történt megbetegedés esetén szokásos módon telefonon értesíteni kell 

az illetékes vezetőt. A további intézkedésekről a háziorvos dönt. 

• A munkavállaló, 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 járványügyi megfigyelést feloldó 

határozatot szükséges bemutatni. 

• Amennyiben munkavállaló igazolt Covid-19 vírussal fertőzött, haladéktalanul jelezze 

hivatalos, írásos formában (email) az illetékes vezetője felé további intézkedések 

érdekében. 

 

Az új Covid-19 fertőzéssel kapcsolatos intézményi eljárásrend követi az NNK által meghatározott „Eljárásrend a 

2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban”, az EMMI „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend” és „az ITM 

felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárság ágazati ajánlása a szakképzés egészségügyi 

válsághelyzet során történő megszervezéséhez„ pontjait. 

  

Iskolaorvos: Dr. Fehér Pálma 20/5321275  

Védőnő: Solt Rita 70/7715965  

Óvodavezető: Brautigamné Fekete Erika 30/5358007  

Kollégiumvezető: Kerek Márton 70/3348734  

Német igazgató: Peter Stübler 30/9511163 

Egységes Iskola igazgató: Nuberné Honti Ivett 30/4889217  

További dolgozók:  
➢ gazdasági részleg, közművelődés, felnőttképzés, informatika stb.: 

Gazdasági vezető: Horváth Krisztina 30/2994660  
➢ technika: 

Gondnok: Liska József 30/5318067  
 
email: titkarsag@mnamk.hu 
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