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Működési rend a vészhelyzet idején 
Végrehajtási eljárásrend 

 
 

1. Szülői tájékoztató az intézmény által elvégzett óvintézkedésekről  

 Az intézményben rendszeres fertőtlenítő takarítás zajlik.  

 A gyerekek által használt eszközöket naponta többször fertőtlenítjük. 

 A tantermeket és a csoportszobákat folyamatosan szellőztetjük.  
 

2. Az Intézmény látogatása, rendezvények 

 Az intézményt kizárólag egészséges, COVID tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

 Az oktatásban és a nevelésben, valamint a működtetésben csak egészséges és tünetmentes dolgozó vesz 
részt.   

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 
Amennyiben a tanulónál tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján a szülő/gondviselő 
kötelessége gondoskodni orvosi vizsgálatról. 

 Az a gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy 
kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság 
által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. PCR teszt eredményét 
az iskolaegészségügyi részlegünk dokumentálja. 

 Tilos az intézményvezető előzetes engedélye nélküli csoportosulás a tanév folyamán az intézmény 
területén, illetve az iskola épülete előtt. 

 A megfelelő biztonsági távolság (1,5 méter) betartása kötelező. Kivételt képeznek ez alól azok a helyzetek, 
amelyek során az oktatási környezet ezt nem teszi lehetővé, illetve a konduktív nevelés szempontjából 
szükséges testi kontaktus elengedhetetlen. 

 A csoportok keveredése tilos! Ez alól kivételt képez a tanítási órán, szakkörön való részvétel céljából 
történő csoportlátogatás. Ilyenkor a terembe lépni csak szappanos kézmosás vagy kézfertőtlenítés után 
lehet. A másik csoportból tanítási órákra érkező diákok esetében a maszk viselése kötelező.  

 Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten 
szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. 
 

3. Egészségügyi megelőző szabályok 

 A tanulókat – az említett engedély birtokában - csak egy fő kísérheti be az iskolába. A kísérő csak a 
szükséges minimális ideig tartózkodhat az épületben, ha a tanulót a csoportnak átadta, az iskolát 
haladéktalanul el kell hagynia.  

 Az intézménybe belépni csak a főbejáraton lehet, a kötelező kézfertőtlenítés és pre-triázsolás (lázmérés), 
valamint a kötelező nyilatkozatok kitöltése után. (Belépéskor mindenkinek nyilatkoznia kell arról, hogy 
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egészséges és tünetmentes, illetve nem érintkezett koronavírussal fertőzött személlyel, külföldön nem 
járt.) 

 Az intézményben az orrot és szájat elfedő maszk használata kötelező.  

 Az első tanítási napon minden tanulónk részletes tájékoztatást kapott a személyi higiéné alapvető 
szabályairól.  

 A kollégiumban minden este kötelező a lázmérés. 
 
4. Az étkezéssel kapcsolatos szabályok 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy 
kézfertőtlenítésére. 

 Az étkezést segítő konduktorok számára a gumikesztyű, az orrot és szájat elfedő maszk, és az egyszer 
használatos védőkötény használata, valamint az előzetes kézfertőtlenítés kötelező.  

 A gyermekek által elsajátítandó az ún. köhögési etikett.  

 Az étkezésnél igény bevett eszközök fertőtlenítése folyamatos. 
 
5. A kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok 

 A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, személy 
költözhet be.  

 A kollégiumban lakó tanulók egészségi állapotát folyamatosan figyeljük. Szükség szerint, panaszok esetén 
testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés 
tüneteit mutató tanulót azonnal elkülönítjük. 

 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 elkerülésére. A kollégiumi élet során 
erősen javasolt elkerülni (kerülendő) a különböző szobákban lévő gyermekek csoportosulása, közös játéka, 
aulákban való gyülekezése. 
Esténként a lázmérés kötelező. Tünet esetén az éjszakás ápoló, az előírt védőfelszerelésben, az 
elkülönítőben felügyeli a tanulót, annak hazautazásáig, melyről értesíti az intézményvezetőt. 
 

6. Az iskola egészségügyi ellátás szabályai 

 Az iskolai szűrővizsgálatokat az ezzel kapcsolatos korlátozások bevezetéséig elvégezzük. 

 Az iskola védőnője az általa a jogszabály szerint elkészített munkaterv szerint végzi feladatait. 

 A személyes találkozást igénylő teendők esetében a védőfelszerelés (orrot-szájat elfedő maszk, 
gumikesztyű, védőruházat) használata az eü. részleg számára kötelező.  

 A folyamatos szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés kötelező.  
 

7. A tanulói hiányzások kezelése 

 Bármilyen betegség után a gyermek az Intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

 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.  

 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és 
számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  
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 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. 

 A vészhelyzetre való tekintettel a szülő indokolt esetben, előzetes írásbeli kérelem esetén a Házirendben 
engedélyezett 3 napon felül még 10 napot igazolhat. Ilyen esetben a szülő dolga a gyermek otthoni 
felkészítése a hiányzás idejére eső tananyagból.   
 

8. Teendők beteg gyermek esetén 

 Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal 
értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost és az intézményvezetőt.  

 A kijelölt elkülönítő a Villányi úton az iskolaegészségügyi egységben található. 

 Tanulóinknál előforduló egyéb betegség esetén is a szülőket értesítjük, és gyermeküket a legrövidebb időn 
belül haza kell szállítaniuk.  

 Többnapos ápolásra jelen helyzetben az Intézményben nincs lehetőségünk. 

 Helyi Intézkedési Terv 2.10 alapján 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. 

 
9. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmény esetén 

 Az EMMI utasítását követve az intézményvezető érvénybe lépteti a tantermen kívüli digitális munkarendre 
készített protokollját az intézményegység-vezetők bevonásával. 

 A digitális munkarend idejére Intézményünk gyermekfelügyeletet és a szokásos étkezést  a hatósági 
karantén alá nem került és tünetmentes diákok számára biztosítja. 
 

10. A fenti intézkedések koordinálása  

 Az Intézmény megalakította saját operatív törzsét, mely feladata a jelzőrendszer szolgálati útjának 
kialakítása.  

 Az intézmény operatív törzsének vezetője az intézményvezető, tagjai az EKPMI intézményvezető-
helyettesei, az intézményegység vezetők, az iskolaegészségügyi egység munkatársai. Intézkedéseket 
minden esetben az operatív törzs irányítja.  

 Az operatív törzsben hozott döntésekről a széleskörű tájékoztatást az intézményvezető adja ki, az operatív 
egyeztetéseket az operatív törzs tagjai készíthetik elő. 

 

Budapest, 2020. 09. 12. 

 
Makk Ádám 

intézményvezető s.k. 
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