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Készült - az EMMI által kiadott, a köznevelési intézményekre vonatkozó járványügyi 

intézkedési terve, valamint a Semmelweis Egyetem járványügyi eljárási rendjei, - az SE PA 

EKPMI intézmény helyi sajátosságaival. 

a) Intézkedési terv a 2020/2021. Tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrendről 2. verzió(változásokkal egységes szerkezetben)2020. 

szeptember 7. (továbbiakban: EMMI IT) 

b) E/18/2020. (VIII 27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS az E/16/2020. (VII.16.) 

számú rektori-kancellári utasítás módosításáról melléklete 

c) E/16/2020 (VII. 16.). Sz. Rektori-kancellári utasítás a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes 

átmeneti rendelkezésekről egységes szerkezetben, továbbá a járványügyi készültséggel 

összefüggő egyes speciális szabályokról 

Az intézmény folyamatosan követi a járványügyi változásokat, és minden helyzetben a 

jogszabályoknak, rendeleteknek és központi iránymutatásoknak megfelelően jár el.  

Jelen intézkedési terv az EKPMI alhonlapján való közzététellel egyidejűleg lép hatályba és a 

járványügyi helyzet alakulása miatti módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 

A Helyi Intézkedési Terv bevezetéséről az intézményvezető gondoskodik, a megvalósítást a 

fenntartó ellenőrzi. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/08/E_18_2020_VIII_27_sz_rektori_kancellari_utasitas_mell%C3%A9klet.docx
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/08/E_18_2020_VIII_27_sz_rektori_kancellari_utasitas_mell%C3%A9klet.docx
https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/07/16/e-16-2020-vii-16-sz-rektori-kancellari-utasitas-a-veszelyhelyzettel-osszefuggo-egyes-rendelkezesek-hatalyon-kivul-helyezeserol-a-veszelyhelyzet-megszunesevel-osszefuggo-egyes-atmeneti-rendelke/
https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/07/16/e-16-2020-vii-16-sz-rektori-kancellari-utasitas-a-veszelyhelyzettel-osszefuggo-egyes-rendelkezesek-hatalyon-kivul-helyezeserol-a-veszelyhelyzet-megszunesevel-osszefuggo-egyes-atmeneti-rendelke/
https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/07/16/e-16-2020-vii-16-sz-rektori-kancellari-utasitas-a-veszelyhelyzettel-osszefuggo-egyes-rendelkezesek-hatalyon-kivul-helyezeserol-a-veszelyhelyzet-megszunesevel-osszefuggo-egyes-atmeneti-rendelke/
https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/07/16/e-16-2020-vii-16-sz-rektori-kancellari-utasitas-a-veszelyhelyzettel-osszefuggo-egyes-rendelkezesek-hatalyon-kivul-helyezeserol-a-veszelyhelyzet-megszunesevel-osszefuggo-egyes-atmeneti-rendelke/
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/koronavirus/
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1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE  

1.1 A szükséges járványügyi intézkedések biztosítása érdekében tanévkezdés előtt a szülők részére 

általános tájékoztató levelet kiküldeni, melyben minden fontos információt megkapnak a 

tanévkezdéssel és a járványhelyzet idején való szabályozással kapcsolatban.  

1.2 A tanévnyitó ünnepség helyett minden csoport saját tanévnyitót tart, melyen a gyermeken, 

diákokon kívül egy szülő vehet részt, amennyiben a szükséges járványügyi intézkedések 

biztosíthatók, így különösen tartani kell a kötelező védőtávolságot, továbbá a maszk viselése, 

azon diákok kivételével akik állapota nem teszi lehetővé a viselését, mindenki számára kötelező. 

1.3 A tanév eleji közös szülői értekezlet helyett az információkat e-mailen keresztül, digitális és 

telefonos kapcsolattartással kell elküldeni a szülők számára.  

1.4 További intézkedések az EMMI IT 1. pontja szabályozza (1. számú melléklet) 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  

2.1 Szülői nyilatkozatok útján biztosítandó, hogy az intézményünkben kizárólag egészséges, 

tüneteket nem mutató gyermek, tanuló kezdje meg a tanévet. A tájékoztatás terjedjen ki arra az 

esetre is, amennyiben a gyermeknél, szülőnél, dolgozónál az otthonában koronavírus –gyanú 

vagy fertőzés van, gondoskodni kell a háziorvosi értesítéséről és azonnal értesíteni kell az 

Intézményt. 

2.2 Az Iskolába, Szakiskolába érkezés első napján minden szülő írásos nyilatkozatot tesz, hogy az 

iskolakezdést megelőző két hétben a diák vagy családtagja járt-e külföldön, ha igen, akkor az 

adott országra vonatkozó belépési szabályokat betartotta-e és a gyermeke jelenleg 

tünetmentes. (3. számú melléklet, EKPMI honlapjáról letölthető) 

2.3 Az Intézmény mindkét épületében pretriázs beléptető rendszer működik, mindenki számára 

kötelező testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés és aláírással történő nyilatkozattétel. Az 

Intézménybe való belépés csak ezután történhet meg. A Villányi úti Iskola épületébe csak a 

főbejáraton keresztül lehet belépni, a hátsó udvar felőli bejárat lezárásra került. 

2.4 Az E/16/2020 (VII. 16.). Sz. Rektori-kancellári utasítás 14§ (1) és 15.§ szakaszainak 

rendelkezése alapján a megfelelően (orrot, szájat elfedve) viselt maszk használata kötelező. 

Kötelező a tanítási órák, foglalkozások kezdete és végeztével az alapos kézmosás; szellőztetés; 

valamint a lehetőség szerinti 1-2 méter távolságtartás. A gyermekekkel, diákokkal közvetlenül 

nem dolgozó munkatársak számára javasolt a gyakori kézmosás, szellőztetés. 

2.5 A napirendet az órák beosztásait úgy kell kialakítani, hogy az lehetőséget biztosítson a 2.4 

pontban előírtak megtartására. 

2.6 Annak érdekében, hogy ne betegedjenek meg és ne fertőzhessenek meg másokat sem a 

Semmelweis Polgárok (munkatársak, gyermekeink, diákjaink és hallgatók), valamint partnereink 

(szülők és vendégek) a 2.4 pontban előírtak betartására minden munkatársnak kötelezettsége és 

jogosultsága egymás figyelmeztetése. 

2.7 A járvány terjedése miatt a maszkviselés elmulasztása lényeges kötelezettség jelentős mértékű 

megszegésének minősül. 

2.8 A 2.4 pontban szabályozott kötelező maszk használata alól az EMMI IT 2.3 pontja alapján 

arcpajzs viselése mellett kivételt jelenthet az intézményben a foglalkozást vezető, tanítási órát 

tartó munkatárs, az egyetemi szabályozást figyelembe véve lehetőség szerint számára továbbra 

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/2020/08/25/tanevkezdesi-tajekoztato-az-altalanos-iskolai-tanuloknak/
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2020/08/Nyilatkozat-2020-szeptember.pdf
https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/07/16/e-16-2020-vii-16-sz-rektori-kancellari-utasitas-a-veszelyhelyzettel-osszefuggo-egyes-rendelkezesek-hatalyon-kivul-helyezeserol-a-veszelyhelyzet-megszunesevel-osszefuggo-egyes-atmeneti-rendelke/
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is erősen javasolt a maszk használata. Továbbá kivételt képezhetnek azok a gyermekek, diákok, 

akik állapota, oktatási, nevelési folyamata nem teszi lehetővé a megfelelő maszk használatot. A 

kivétel engedélyezésének felelőssége és jogköre a foglalkozást vezetőé, szigorú figyelemmel a 

mindenkori hatályos utasításokra, valamint a foglalkozásokon résztvevők fizikai, mentális 

állapotára és életkorára. 

2.9 A gyermekek sajátosságából adódóan az intézménybe csak intézményvezetői külön engedéllyel 

rendelkező szülő kísérheti be a diákot. A gyermek átöltöztetése és konduktoroknak való 

átadása/átvétele után a legrövidebb időn belül el kell hagyni az épületet. A szülő a 

csoportszobába, osztályterembe nem léphet be. A tanulók egészségvédelméért a szülők csak a 

porta melletti mosdót használhatják.  

2.10 A mentőszállítást igénybe vevő szülőket nyilatkoztatni szükséges, hogy gyermekük 

megbetegedése esetén vállalják legalább 48 órán belül, de legkésőbb az értesítés hetének 

péntekén gyermekük egyéni szervezésben történő hazaszállítását. Továbbá a mentőszolgálat 

hazaszállítás teljesítésének lemondása esetén az értesítés hetének péntekén vállalják gyermekük 

egyéni szervezésben történő hazaszállítását. Ezen esetekben vissza nem érkező diákok számára, 

tanórán kívüli digitális tanrendben történik az oktatási, nevelési közfeladatok teljesítése.  

2.11 Az Iskolán és Szakiskolán a péntek délutáni ügyeletet 16 óráig minden csoport a saját 

területén valósítja meg, utána a földszinti aulában tartózkodnak a gyermekek, tanulók a 

biztonsági óvintézkedések betartásával. 

2.12 Az Intézmény egész területén, beleértve az udvart is, kerülendő a csoportosulás. A közösségi 

terekben egyszerre csak annyi személy tartózkodjon, hogy betartható legyen az 1,5 méteres 

védőtávolság.  

2.13 A tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt meg kell 

előzni a megfelelő távolságtartás betartására lehetőséget nem adó csoportulásokat. 

2.14 A közösségi szolgálatot teljesítő gimnazistákat ebben a tanévben nem fogadjuk. 

2.15 A mozgásprogramok alkalmával kerülendők a gyermekek közti testi kontaktust igénylő 

feladatok, játékok. A gyermek, diákok és munkatárs közötti teljes testi kontaktusmentesség a 

tanulóink sajátossága okán nem megvalósítható, azonban a 2.4 pontban előírt kézmosás, vagy 

kézfertőtlenítés és gyakori szellőztetés kötelező, valamint a felületfertőtlenítés is kötelező, melyet 

a program vezetője végez, felügyel és dokumentál a „Kötelező felületfertőtlenítés 

dokumentálása” űrlapon. 

2.16 Az E/18/2020. (VIII 27.) számú Rektori-Kancellári Utasítás értelmében az 50 főt meg nem 

haladó tanuló, munkatársak és vendégek egyidejű jelenlétével járó iskolai rendezvények 

megtartására vonatkozó intézményvezetői engedély lehetséges. 

2.17 Az 1/2020 (IX.8.)EMMI utasítás 1 § alapján nem engedélyezhető olyan szakmai rendezvény 

megtartására, mely a közfeladat ellátásához közvetlenül nem kapcsolódik és online módon is 

megtartható. 

2.18 Tekintettel arra, hogy a tanulóink, gyermekeink nagy többsége számára a szakköreink által 

nyújtandó élményeken, rekreációs és versenysport tevékenységeken kívül nincs másra lehetősége 

a 2.15 pont alapján külön intézményvezetői engedéllyel a szokásos szakkörök, megtartása 

lehetséges, azzal a kitétellel, hogy a sportszakkörök kislétszámú bontásban kerüljenek 

lebonyolításra. A 2.4 pontban felsorolt fokozott előírások biztosítása mellett a felületfertőtlenítés 

is kötelező, melyet a szakkör vezetője végez, felügyel és dokumentál a „Kötelező 

felületfertőtlenítés dokumentálása” űrlapon. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-cNicg5MEaTWnGpqpdaZUlQvD4epzA2gUFQmaHr6DZ41PQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-cNicg5MEaTWnGpqpdaZUlQvD4epzA2gUFQmaHr6DZ41PQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-cNicg5MEaTWnGpqpdaZUlQvD4epzA2gUFQmaHr6DZ41PQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-cNicg5MEaTWnGpqpdaZUlQvD4epzA2gUFQmaHr6DZ41PQQ/viewform
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szakkörökön, sportfoglalkozásokon, közösségi tereken, úgy az EMMI IT 2.4 pontja alapján az 

általános iskola felső tagozatában és a szakiskolán az ott tartózkodás idején a 2.8 pontban leírtak 

alkalmazása mellett mindenki számára kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Az 

időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani a szakköröket, sportfoglalkozásokat. 

2.19 .Az Intézményen kívüli programok szervezését nem javasoljuk, az osztálykirándulások, 

rendezvényeken való részvétel, színház- és mozilátogatások elmaradnak. Szabadtéri séták, 

tömegközlekedési eszközök használata nélküli, a környéken tett kisebb kirándulások javasoltak. 

2.20 A Pedagógiai Szakszolgálat működésére vonatkozó külön intézkedések 

2.20.1 Bentlakó és bejáró mamás csoportjaink kis létszámúak, 2 megfelelően nagyméretű 

teremben 3-8 család fogadása történik egyidőben. Egy szülő - egy gyermek közös 

háztartásból érkező egy főnek számít járványügyi szempontból. Az egyes családok 

között tartani kell a kötelező védőtávolságot. 

2.20.2 A családok egymás lakószobáit nem látogathatják. A védőtávolság és a fokozott 

higiénés szabályok betartása a szabadidőben is kötelező. 

2.20.3 A korai fejlesztésben részt vevő gyermekek után minden alaklommal fertőtlenítjük a 

használt eszközöket, játékokat. Ennek elvégzését a munkatársak végzik és 

dokumentálják a „Kötelező felületfertőtlenítés dokumentálása” űrlapon. 

2.20.4 További intézkedések az EMMI IT 2. pontja szabályozza (1. számú melléklet) és az 

SE E/18/2020. (VIII 27.) számú Rektori-Kancellári Utasítás (2. számú melléklet) 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 
KIALAKÍTÁSA 

3.1 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az Intézmény 

bejáratánál és területén is több helyszínen vírusölő hatású érintésmentes kézfertőtlenítő került 

felszerelésre, a szociális helyiségekben, mosdókban, pumpás alkoholos fertőtlenítőszer áll 

rendelkezésre mely folyamatos feltöltését a PAK gazdasági igazgatóság koordinálja és felügyeli.  

3.2 A kollégiumi szobákban és csoportszobákban pumpás alkoholos fertőtlenítőszer áll 

rendelkezésre, melyek ellenőrzését minden nap 8-kor, 12-kor és 18 órakkor az 

intézményegység-vezetők által kijelölt módon szükséges végezni. Amennyiben a kollégiumi 

szobákban és csoportszobákban a tartályok tartalma a felénél kevesebbre csökken, a titkárságon 

jelentést kell tenni, melyet a titkárság rögzít „Fertőtlenítőszerek, védő felszerelések 

mennyiségi ellenőrzése - TITKÁRSÁGOK TÖLTIK a bejelentéseket követően” és ezzel 

egyidőben, de legalább 2 órán belül az intézményvezető számára továbbítani szükséges. Az 

intézményvezető gondoskodik arról, hogy a fenntartó számára minden nap 10 óráig továbbításra 

kerüljön a fertőtlenítéshez szükséges szerek mennyiségének jelentése, a pótláshoz szükséges 

mennyiség.  

3.3 Textiltörölközők használata helyett mindenhol papírtörölközőt biztosítunk. 

3.4 A vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az Intézmény tisztaságára, a napi többszöri 

fertőtlenítő takarítás elvégzésére, kiemelt figyelmet fordítva a kézzel gyakran érintett felületekre 

(kilincsek korlátok, asztalok, székek, a folyosók, padló és mosható falfelületek stb.). E folyamatot 

a PAK gazdasági igazgatóság irányítja és az intézményegység-vezetők ellenőrizik és 

dokumentálják az erre a célra szolgáló űrlapon. Amennyiben elmaradás tapasztalható a takarítási 

folyamatokban arról az intézményegység-vezető feljegyzést készít és továbbít az SE PAK 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-cNicg5MEaTWnGpqpdaZUlQvD4epzA2gUFQmaHr6DZ41PQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIAlxlmF7xo-YHRJHBYt5r2z6iCzXMl6XkL8zW9HafIFVr5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIAlxlmF7xo-YHRJHBYt5r2z6iCzXMl6XkL8zW9HafIFVr5w/viewform
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üzemeltetési osztályára, egyidejűleg értesítve az intézményvezetőt. A probléma kezeléséről az 

SE PAK üzemeltetési osztálya visszajelzést ad az intézményvezetőnek. 

3.5 További figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett játékok, sporteszközök, fejlesztési 

eszközök gyakori fertőtlenítésére, melyet az EKPMI munkatársai végeznek, dokumentálnak az 

alábbi űrlapon keresztül. A dokumentációt a titkárság követi és naponta 16 óráig jelentést 

küldenek az intézményegység-vezetőnek. 

3.6 A közös használatú helyiségeket (Tornaszoba, IKT szoba, stb.) az egyes tevékenységeket 

megelőzően és azokat követően szükséges fertőtleníteni, melyek dokumentálása a szobák ajtajára 

kihelyezett űrlapon végez a takarítást végző munkatárs. A takarítás, fertőtlenítés ellenőrzésének 

felelőse a foglalkozást végző munkatárs. 

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése,  és a folyamatos friss levegőellátás 

érdekében kiemelten  figyelünk a gyakori szellőztetésre, az ablakok nyitva tartására. E folyamat 

felelőse a foglalkozást végző munkatárs, külön dokumentációja nincs. 

3.8 Az alapos, mindenre kiterjedő takarítást a Pető András Kar Gazdasági Feladatait Ellátó 

Szervezeti Egysége külön dokumentumban szabályozza. Az ellenőrzésért felelős az 

intézményegység-vezető. Probléma esetén az intézményegység-vezető feljegyzést készít és 

továbbít az SE PAK üzemeltetési osztályára, egyidejűleg értesítve az intézményvezetőt. A 

probléma kezeléséről az SE PAK üzemeltetési osztálya visszajelzést ad az intézményvezetőnek. 

3.9 További intézkedések az EMMI IT 3. pontja szabályozza (1. számú melléklet) 

4. Étkeztetésre vonatkozó helyi szabályok 

4.1 A gyermekek lazább elhelyezkedése céljából több csoport a saját tantermében, csoportszobájában 

étkezik.  

4.2 A gyermekek étkezését tanító, segítő, facilitáló nevelők számára a maszk mellett a kesztyű 

használata is kötelező. 

4.3 A konyha területén csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, mindenki más számára tilos a belépés 

és az átjárás!  

4.4 A konyha területén és az ételek kezelésében fokozott óvintézkedések és higiénés szabályok 

vannak érvényben, melyek betartatásáért és ellenőrzéséért a PAK Gazdasági Feladatait Ellátó 

Szervezeti Egysége a felelős. 

5. További intézkedések az EMMI IT 4. pontja szabályozza (1. számú melléklet) 

6. Külföldről érkező kollégiumi tanulókra vonatkozó szabályok 

6.1 Az intézkedések az EMMI IT 5. pontja szabályozza (1. számú melléklet) 

7. Kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok  

7.1 A tanulók egészségvédelméért a kollégiumba való beköltöztetést a szülők helyett lehetőség 

szerint az intézmény alkalmazottjai végezzék.  

7.2 A kollégiumban a tanulók elhelyezésénél elsődleges szempontunk, hogy az azonos csoportba, 

osztályba járó gyermekek azonos kollégiumi szobába kerüljenek. Az elhelyezkedésnél a 

lehetőségekhez képest maximálisan törekszünk a védőtávolság betartására, a zsúfoltság 
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elkerülésére. A kollégiumi élet során kerülendő a különböző szobákban lévő gyermekek 

csoportosulása, közös játéka, aulákban való gyülekezése. 

7.3 További intézkedések az EMMI IT 6. pontja szabályozza (1. számú melléklet) , 

8. Az iskolaegészségügyi ellátás helyi szabályai 

8.1 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az 

iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete. Az 

iskolavédőnő elkészíti munkatervét, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a 

járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az 

iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését. Ezt a munkatervet egyezteti az 

intézményegység-vezetővel, melyet dokumentálnak. 

8.2 A munkaterv alapján a személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekeknek, tanulóknak 

részletes, az adott korosztálynak megfelelő tájékoztatást ad, mely foglalkozásokat dokumentál és 

az intézményegység vezető részére bemutat.  

8.3 További intézkedések az EMMI IT 7. pontja szabályozza (1. számú melléklet) , 

9. A tanulói hiányzások kezelése 

9.1 Betegség után a gyermek az Intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.  

9.2 További intézkedések az EMMI IT 8. pontja szabályozza (1. számú melléklet) , 

10. Teendők beteg személy esetén 

10.1 A kijelölt elkülönítő a Villányi úton az iskolaegészségügyi egységben található. A Kútvölgyi 

úti telephelyen a mamás csoportba járók esetén a saját hálószobájuk kerül elkülönítés biztosítása 

céljából kijelölésre a családok számára, a bejáró óvodások számára a PAREO osztály földszinti 

folyosóján található helységben lehetséges az elkülönítés. 

10.2 Tanulóinknál előforduló egyéb betegség esetén is a szülőket értesítjük, és gyermeküket a 

legrövidebb időn belül haza kell szállítaniuk.  

10.3 Többnapos ápolásra jelen helyzetben az Intézményben nincs lehetőségünk.  

10.4 További intézkedések az EMMI IT 9. pontja szabályozza (1. számú melléklet), 

11. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmény esetén 

11.1 Amennyiben Intézményünkben bizonyítottan koronavírus által fertőzött személyt találnak, 

hatóság által (EMMI, NNK) végzett járványügyi vizsgálat után az Operatív Törzs dönt arról, 

hogy szükséges-e a tantermen kívüli digitális munkarend átmeneti bevezetése. A tanulók a más 

munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási céllal nem látogathatják.  

11.2 Amennyiben az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja az intézményt, 

hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje 

koronavírus-pozitív, az intézményvezető tájékoztatja az egyetem stratégiai és fejlesztési 

rektorhelyettesét. 
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11.3 Az Egyetem utasítását követve az intézményvezető érvénybe lépteti a tantermen kívüli 

digitális munkarendre készített protokollját az intézményegység-vezetők bevonásával. (5. számú 

melléklet) 

11.4 A digitális munkarend idejére Intézményünk gyermekfelügyeletet és a szokásos étkezést 

biztosítja.  

11.5 További intézkedések az EMMI IT 10. pontja szabályozza (1. számú melléklet) 

12. Az intézkedéseket koordináló szervezet 

12.1 Az Intézmény megalakította saját operatív törzsét, mely feladata a jelzőrendszer szolgálati 

útjának kialakítása és betartása. 

12.2 Az intézmény operatív törzsének vezetője az intézményvezető, tagjai az EKPMI 

intézményvezető-helyettesei, az EKPMI összes intézményegység-vezetője, az 

iskolaegészségügyi egység munkatársai. 

12.3 Intézkedéseket minden esetben az operatív törzs irányítja. 

12.4 Az operatív törzsben hozott döntésekről a széleskörű tájékoztatást az intézményvezető adja 

ki, az operatív egyeztetéseket az operatív törzs tagjai készíthetik elő. 

 

13. Kommunikáció 

13.1 A Semmelweis Egyetem Pető András EKPMI köznevelési intézmény munkavállalói 

kötelesek a jelen Intézkedési tervben foglaltak megismerésére és betartására. E helyi eljárási terv 

tárgyköreiben intézményegység-vezetők az intézményvezetőnek tartoznak beszámolási 

kötelezettséggel, a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesének az intézményvezető jelent a 

számára 13.2 és a 13.3 pontokban előírt rendszerességgel. 

13.2 A stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes az intézményvezető Helyi Intézkedési Tervben 

meghatározott feladatainak végrehajtását folyamatosan ellenőrzi. Ennek keretében az Intézkedési 

tervben rögzítettek megvalósulásáról első alkalommal 2020. szeptember 1-ig, majd szükség 

szerint, de legalább hetente az Intézkedési tervben foglaltak szabályos végrehajtásáról az 

intézményvezetőktől tájékoztatást kér, amit a rektor részére továbbít.  

13.3 Az intézményvezető köteles haladéktalanul tájékoztatni a stratégiai és fejlesztési 

rektorhelyettest, amennyiben a Helyi Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtása akadályba 

ütközik, vagy az intézményben fertőzésgyanú áll fenn vagy igazolódik, mely eseményekről a 

stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes a rektort és a kancellárt tájékoztatja.  

13.4 Az intézményvezető szükség szerint, de legalább minden hónap 5. napjáig a védekezéshez 

szükséges eszközök és anyagok kimutatását megküldik a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 

részére, aki megteszi a beszerzéshez szükséges intézkedéseket.  

13.5 Az EKPMI Operatív Törzs vezetője értesíti  

13.5.1 széles körben az intézmény munkatársait,  

13.5.2 az EMMI köznevelési államtitkárságát - vedekezesakoznevelesben @ emmi.gov.hu 

13.5.3 az SE stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesét 
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13.5.4 az SE PAK dékánját 

13.5.5 az SE PAK hallgatói járványügyi felelősét - Uri Anna annauri9 gmail. com 

13.5.6 az EKPMI opetarív törzs tagjait 

13.6 Kérem a Helyi Intézkedési Terv gyermekek, szülők, pedagógusok, hallgatók, egyéb dolgozók 

és minden intézmény területére belépő személyek általi betartását 
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Budapest, 2020. szeptember 13. 

 

 

        Makk Ádám Balázs 

           intézményvezető  
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1. számú melléklet  
Az alábbi intézkedési terv elérhetősége: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezme
nyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf 
 

  
  

EMBERI ERŐFORRÁSOK  

MINISZTÉRIUMA  

  

  

  

INTÉZKEDÉSI TERV  A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁSRENDRŐL   
  

2. verzió (változásokkal egységes szerkezetben) 2020. 

szeptember 7.  

  

Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi 

helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az intézmények 

tájékoztatást kapnak.  

  

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a 

megvalósítást ellenőrizni.  

  

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE  
  

1.1 Minden köznevelési intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást 

kell elvégezni. Az intézmények vezetői ellenőrizzék a takarítások végrehajtását.  

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.  

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és 

fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges 

mennyiséget rendelkezésre bocsátja.  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf
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1.4 Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt alakítottunk ki, 

amelyen keresztül az aktuális szakágazati információk mellett a járvány elleni védekezésre való 

felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók elérhetők.   

  

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  
  

2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

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

tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy 

amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján  

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10–14., Tel: + 36 1 795 1200, Fax: + 36 1 795 0022  

E-mail: vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu  

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, 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 mehet újra az 

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

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.  

2.2 Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi 

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

épülete előtt.  

2.3 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott 

esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, 

foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése 

céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt 

a tantermen kívül elhelyezni.   

2.4 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 

1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet 

kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, 

úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban az ott tartózkodás idején javasolt a szájat 

és orrot eltakaró maszk viselése.  

2.5 Az iskolában a csengetési rendet úgy kell kialakítani, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben 

a 2.4 pontban jelölt védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását.   

2.6 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A 

szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a 

tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben 

felületfertőtlenítést kell végezni.  

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

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor 

ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.  
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2.8 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a 

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

történő csoportosulás.  

2.9 A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati 

képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani 

kell a csoportok váltása között.  

2.10 Minden köznevelési intézménynek azt javasoljuk, hogy az első félévben esedékes, nagy létszámú 

tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális 

program) rendezvényt halasszák későbbre, vagy megszervezése során legyenek tekintettel az alábbiakra:  

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,  

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, 

kézfertőtlenítés, szellőztetés),  

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,  

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.  

2.11 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi 

úticéllal tervezzék át.  

2.12 Kérjük, a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartsák meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a Köznevelési 

Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi 

adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.  

2.13 Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve 

kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.  

2.14 Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra vagy későbbi 

évfolyamokra kell átütemezni.   

2.15 Az általános és középiskolákban a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és 

sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg javasoljuk felfüggeszteni.  

  

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA  
  

3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel 

kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan 

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

kézmosás).  
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3.2 A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 

szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.  Kéztörlésre papírtörlők 

biztosítása szükséges, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.  

  

3.3 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.  

3.4 A személyi higiéné 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.  

3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan 

ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon 

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

fertőtlenítésére kerüljenek.   

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

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és 

azok viselése szükséges.  

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden 

zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.  A helyiségek ablakát időjárás és környező 

forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.  

3.8 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, 

nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem 

nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt 

levegő visszakeverését a rendszerbe. A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 

2. számú melléklet tartalmazza.  

3.9 Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell.  

  

  

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

  

4.1 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.  
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4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására 

vagy kézfertőtlenítésére.  

4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése elkerülhető 

legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.  

4.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, 

fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával 

kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok 

más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.  

4.5 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, 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.  

4.6 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, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A 

kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A 

textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.  

4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell 

biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem 

üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség 

gyanúja esetén intézkedjen.  

4.8 Az éttermi étkeztetés során igyekezzenek megszervezni a szakaszos, időben elkülönített, 

osztályonkénti ebédeltetést, vagy a lehetőség szerinti térbeni elkülönítést, melynek során az osztályok 

egymástól való elkülönítésére helyezzék a hangsúlyt (például osztályoknak kijelölt területek 

biztosításával). Amennyiben az adott intézményben a helyi adottságok miatt nem lehet biztosítani az 

éttermi étkeztetés során az osztályok elkülönítését, az érintett osztályok számára engedélyezhető az 

étkezés a saját osztályteremben. Amennyiben ez az intézkedés bevezetésre kerül, az adott tantermek 

takarítására, fertőtlenítésére az étkezés(eke)t követően is fokozott figyelmet kell fordítani.  

  

  

5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

  

5.1 Amennyiben a tanult a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, a kollégium biztosítsa a 

tanuló elkülönített elhelyezését és ellátását.   

5.2 A kollégiumi tanulók esetében a kollégiumnak biztosítania kell a megfelelő elkülönítést addig, amíg a 

negatív teszteredmények rendelkezésre nem állnak. 5.3 A külföldről érkező tanuló Magyarországra való 

belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar 

állampolgárokkal egy megítélés alá eső külföldi állampolgár. A magyar állampolgárokkal egy megítélés alá 

esik, vagyis az országba való belépés szempontjából magyar állampolgárként kell kezelni azt is, aki magyar 

állampolgár családtagja, vagy Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, valamint az ő családtagjaik, 
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továbbá aki az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító 

engedéllyel rendelkezik. Szintén karantén nélkül léphet az országba a határ 30 km-es sávjából ingázó 

tanuló.   

  

  

6. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
  

6.1 A kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés 

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

esetleges meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat. Ennek dokumentálása és testhőmérés 

szükséges.  

6.2 A kollégiumokban/diákotthonokban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen 

betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért a 

kollégiumi/diákotthon a felelős a szülő helyett, ezért a lakókat naponta kikérdezik(szóban) egészségi 

állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végeznek rajtuk, amit eltérés 

esetén dokumentálnak. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell 

különíteni.   

6.3 A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres 

védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.  

6.4 Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók kerüljenek 

egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.   

6.5 A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő 

higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni. A kollégiumban/diákotthonban, ha zárt térben 

rendezvény van, vagy több személy együttesen tartózkodik és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, 

a maszk használata javasolt. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, 

fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben lehetőség szerint tartsák be a bentlakók a 

távolságtartás szabályait.  

6.6 Kollégiumonként/diákotthononként a férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítési és hatósági 

karantén helyszín céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) 

berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében.   

6.7 A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani és ajánlott rendszeresen fertőtleníteni. A 

közösségi helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítő készüléket kell elhelyezni, melyet folyamatosan fel 

kell tölteni.  

6.8 A kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően kell megszervezni.  

6.9 Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az érintett 

elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan az NNK honlapján elérhető 

általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele.   

  



Iktatási szám: 94150-3/PAKEKPMI/2020 

7. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI  
  

7.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra 

vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás 

korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul 

el kell végezni.   

7.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban 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, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló 

folyamatos együttműködését.  

7.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, 

védőoltások, védőnői fogadóóra – 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 csökkenteni kell.  

7.4 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, védőnői 

tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a 

fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.  

7.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely 

egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és 

alapos szellőztetéssel.   

  

  

8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  
  

8.1 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 kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a 

tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.   

8.3 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 szükséges eljárni.  
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9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  
  

9.1 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.  

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

9.3 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.  

9.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.  

9.5 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.  

  

  

10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN  
  

10.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, 

a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez 

kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.  

10.2 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és 

kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alapadatai 

megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, 

pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.   

10.3 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az 

intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől 

haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény 

jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további 

népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.  
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10.4 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és 

támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, 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.    

10.5 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen 

kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők 

támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a 

gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.  

10.6 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a 

gyermekétkeztetést.  

 10.7  A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII.  

30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött 

személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek 

megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak 

az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.   

  

  

11. KOMMUNIKÁCIÓ  

  

11.1 Nyomatékosan kérjük az intézményeket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ennek 

fontosságára hívják fel az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a 

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

11.2 Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztunk létre 

(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési 

szakterület munkatársai válaszolják meg.  

 11.3  Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott  

és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.   
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1. számú melléklet  

  

A takarítással kapcsolatos feladatok  
  

  

Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás 

lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:   

  

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;  

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;  

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;  

- játékok, sporteszközök tisztítására;  

- radiátorok, csövek lemosására;  

- ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

- képek, tablók, világítótestek portalanítására;  

- pókhálók eltávolítására;  

- rovar- és rágcsálóirtásra; csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 

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

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.   

    

  

2. számú 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:  
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• 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.  
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2. számú melléklet 

1. sz. melléklet az E/18/2020. sz. rektori-kancellári utasításhoz 

 

Letölthető: 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/08/E_18_2020_VIII_27_sz_rektori_kancellari_utasitas.pdf 

 

 

Tájékoztatás 

a Semmelweis Egyetemen tartandó személyes találkozók és személyes részvétellel megrendezett 

események megtartására 

 

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) megbetegedések okán kialakult járványügyi helyzet miatt az 

alábbiakban tájékoztatom a Semmelweis Egyetemhez kapcsolódó, személyes részvétellel zajló 

rendezvények és találkozók, megbeszélések megtartásának rendjéről, az ezekkel összefüggő 

iránymutatásokról.  

 

Ne feledje, hogy egy folyamatosan változó helyzettel állunk szemben, ezért minden ilyen esemény 

szervezésénél tegye világossá a résztvevők számára, hogy elképzelhető a rendezvény, vagy találkozó 

utolsó pillanatban történő lemondása, illetve annak online formában történő megvalósítása.  

 

 Tilos minden olyan személyes megjelenést kívánó esemény szervezése, melynek létszáma 

meghaladja a Magyarország Kormánya által elrendelt mindenkori létszám maximumot. 

Jelen utasítás kiadásakor ez beltéren 500 főt jelent (a vendégekkel és a helyszínen lévő 

szervezőkkel együtt). Ennél kisebb léptékű, személyes jelenlétet kívánó esemény 

megtartásáról, mérlegelve annak fontosságát, időszerűségét, 50 főig az adott szervezeti 

egység vezetője határoz, míg 50 fő és a mindenkori kormányzati előírásokban szereplő 

maximum létszám között (jelen utasítás kiadásakor 500 fő) a szervező 2 héttel az esemény 

meghívójának kiküldése előtt köteles az egyetem rektorától engedélyt kérni jelen tájékoztató 

mellékletének kitöltésével, melyet aláírva és lepecsételve a rendezveny@semmelweis-univ.hu 

címre kell eljuttatni.  

 

 A nagyobb létszámú, illetve a veszélyeztetett korosztályt érintő eseményeket online formában 

javasolt megszervezni. 

 

 A megtartott rendezvények esetében a szervező beléptetéskor köteles ellenőrizni a megjelentek 

létszámát, gondoskodik a pretriázsról, a kézfertőtlenítőről és a védőtávolság betartásáról, mely 

egyezik a kormány mindenkori irányelveivel. 

 

 A szervező fokozott figyelemmel jár el a maszkviseléssel kapcsolatban, alkalmazása az egyetemen 

zárt térben kötelező. 

 

 A szervező hívja fel a résztvevők figyelmét olyan egyszerű intézkedésekre, melyek segíthetnek 

csökkenteni a vírus terjedését (kézfogás mellőzése, kellő távolság tartása, lázas vendégek ne 

vegyenek részt a rendezvényen, stb.).  

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/08/E_18_2020_VIII_27_sz_rektori_kancellari_utasitas.pdf
mailto:rendezveny@semmelweis-univ.hu
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 Javasolt, hogy a szervező gondoskodjon sebészi maszk rendelkezésre állásáról, annak érdekében, 

hogy a beléptetéskor a maszkkal nem rendelkező vendégeket el tudja látni. 

 

 Csak olyan helyszínen szervezzen eseményt, ahol biztosított a kézmosás, vagy kézfertőtlenítés és 

a megfelelő szellőztetés lehetősége. 

 

 Előfordulhat, hogy a vírushelyzet miatt a szervezőknek nem várt anyagi kiadásaik keletkezhetnek. 

Kérem, hogy az események esetleges lemondásából vagy módosításából keletkező 

többletkiadások elszámolhatóságával kapcsolatban egyeztessenek a pénzügyi ellenjegyzővel vagy 

tájékoztassák a rendezvény lebonyolításának szervezésében résztvevő gazdasági ügyintézőt is. 

 

Egyetemi rendezvényre érkező vendégek 

  

 A rendezvényekre olyan vendéget, vagy előadót, aki külföldön járt az elmúlt két hétben, csak 

negatív PCR teszt eredménnyel lehet beengedni. 

 

 Lázas, a koronavírus tüneteit mutató vendég, vagy előadó nem vehet részt az Egyetem 

rendezvényein. A szervezőnek erre fel kell hívni a figyelmet és legkésőbb a triázson ki kell szűrni 

a tünetekkel érkező vendégeket. 

 

 A szervezőknek minden résztvevő figyelmét fel kell hívnia Egyetemünk iránymutatásaira. pl. 

maszkhasználat 

 

Rendezvényhelyszínekkel kapcsolatos megfontolások: 

 

 Olyan helyszínt válasszon, ahol a meghívottak száma alapján, tartható a 1-1,5 méteres 

védőtávolság.  

 Érdemes megfontolni, hogy az étel és italpultok szétszórtan legyenek felállítva a helyszínen, 

valamint az ételek és italok különálló adagokban, egységekben legyenek, ill. külön vizes 

palackokban. Ajánlott elkerülni olyan ételek szervírozását, ahol sok kéz érintkezhet az étellel, pl. 

aprósütemények.    

 

Tájékoztatással kapcsolatos irányelvek az események szervezésével összefüggésben:  

 

A rendezvény szervezője előzetesen tájékoztassa az alábbiakról a meghívottakat:   

 

 Lázzal, betegséggel küzdő résztvevő maradjon otthon.  

 Hívja fel a figyelmet a szokásos prevenciós óvintézkedésekre. (maszk, 

kézfertőtlenítés) 

 Hívja fel a vendégek figyelmét arra, hogy ez egy folyamatosan változó 

egészségügyi helyzet és a rendezvények bármelyik pillanatban lemondásra 

kerülhetnek. 

   

A rendezvény során: 
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 Legyenek kihelyezve információs táblák, vagy poszterek, esetleg információs pultok, vagy 

digitális kijelzők, melyek felhívják a résztvevők figyelmét a prevenciós óvintézkedésekre. Az 

egyetem kézmosást bemutató videója, valamint a helyes kézmosásról és alkoholos 

kézfertőtlenítésről szóló folyamatábrák elérhetők az alábbi felületen: 

http://semmelweis.hu/koronavirus/kezhigiene/  

 Legyen kijelölve egy felelős személy, akihez a résztvevők fordulhatnak, ha az esemény során 

tüneteket észlelnek magukon.  

 A rendezvény elején, és során is folyamatosan tegyenek bejelentéseket, közleményeket, azzal 

kapcsolatban, hogy mit tehetnek a résztvevők a maguk védelmében és a fertőzés terjedésének 

megakadályozása érdekében. 

 Ösztönözzék a résztvevőket arra, hogy kézfogás helyett más, bőrkontaktust nem igénylő üdvözlési 

formákat használjanak. 

 

 

 Mi a teendő, ha valaki a rendezvény során tüneteket észlel magán: 

 Hívja fel a 06 80 277-455 vagy 06 80 277-456 telefonszámot, a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ szakemberei is bármikor adnak információt az új koronavírussal kapcsolatban a 

hét minden napján 24 órában ingyenesen hívható információs számukon. 

 

  

http://semmelweis.hu/koronavirus/kezhigiene/
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RENDEZVÉNYBEJELENTŐ LAP 
(kitöltés után az eredeti példány továbbítandó a KRI részére) 

Rendezvény címe  

Rendezvény helyszíne (épület, terem)  

Rendezvény tervezett időpontja 
(dátum és pontos időpont -tól, -ig) 

Építés: 

Rendezvény: 

Bontás: 

Meghívottak létszáma (vendégek és 
előadók együttesen) 

 

Szervezők létszáma (minden helyszínen 
jelenlevő) 

 

Meghívotti kör (munkatársak, diákok, 
külföldi vendégek, stb.) 

 

Külföldi előadók, vendégek esetében 
az ország, térség (régió) megnevezése 

 

Rendezvény célja 

 
 
 
 

Biztonsági intézkedések részletes 
leírása 

Pretriázs (mikor, hol lesz, mit vizsgálnak): 
 
Maszk (mikor és kik viselik): 
 
Kézfertőtlenítő (hol és hány db lesz kihelyezve): 
 
PCR teszt (kérnek-e a belépéskor negatív 
teszteredményt): 
 
Egyéb: 

Szervező egység neve : 
(ha külsős szervezi, akkor az egyetemi 
kapcsolattartó) 

 

Kapcsolattartó neve:  

E-mail címe:  

Telefonszáma:  

Budapest, …..…… év ……………………… hó …….. nap 

Köszönettel,  

….…….......……….…………………………… 
         (kérelmező szervezeti egység vezetőjének aláírása, pecsét) 
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KRI szakmai véleménye: 

 …………………………………………………………………………………………………………………............................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………............................... 

 

…………………………………………………… 

véleményező aláírása, dátum, pecsét 

       

 

 

A fenti rendezvény megtartását: 

engedélyezem        /       online engedélyezem        /      nem engedélyezem. 

 

………..……….…………………………. 

dr. Merkely Béla rektor 

aláírása, dátum, pecsét 
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3. számú melléklet 
Szülői nyilatkozatok és tájékoztatók 

1. „Iskolai tanévkezdési tájékoztató” 

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/2020/08/25/tanevkezdesi-tajekoztato-az-altalanos-iskolai-tanuloknak/  

2.  „Szülői nyilatkozat” 

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2020/08/Nyilatkozat_iskola-2020-szeptember.pdf 

4. számú melléklet 
Fertőtlenítéssel és beszámolóval kapcsolatos űrlapok, dokumentációk 

1. „Fertőtlenítőszerek, védő felszerelések mennyiségi ellenőrzése - TITKÁRSÁGOK TÖLTIK a 

bejelentéseket követően” 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIAlxlmF7xo-

YHRJHBYt5r2z6iCzXMl6XkL8zW9HafIFVr5w/viewform 

2. „Kötelező felületfertőtlenítés dokumentálása” űrlap 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-

cNicg5MEaTWnGpqpdaZUlQvD4epzA2gUFQmaHr6DZ41PQQ/viewform  

3. „Heti beszámoló a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásról a köznevelési 

intézményekben” űrlap 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjcaYoM_k6sLeXZ5UbG_24u07_57II0_SAH3EVzUX7CVDNDg/viewf

orm 

 

5. számú melléklet 
Tantermen kívüli digitális tanrend protokollja 

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2020/08/Tan%C3%A9v-eleji-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-2020.-szeptember.pdf
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/2020/08/25/tanevkezdesi-tajekoztato-az-altalanos-iskolai-tanuloknak/
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2020/08/Nyilatkozat_iskola-2020-szeptember.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIAlxlmF7xo-YHRJHBYt5r2z6iCzXMl6XkL8zW9HafIFVr5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIAlxlmF7xo-YHRJHBYt5r2z6iCzXMl6XkL8zW9HafIFVr5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-cNicg5MEaTWnGpqpdaZUlQvD4epzA2gUFQmaHr6DZ41PQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-cNicg5MEaTWnGpqpdaZUlQvD4epzA2gUFQmaHr6DZ41PQQ/viewform
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