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Az intézkedési terv időbeli és személyi hatálya 

Jelen intézkedési terv 2021. szeptember 1-jétől visszavonásig hatályos. Az ebben a 
dokumentumban szabályozott protokoll megszervezéséért, betartatásáért és ellenőrzéséért a 
budakalászi Szentistvántelepi Általános Iskola intézményvezetője felel. A protokoll betartása 
az iskola valamennyi dolgozójának, tanulójának és az épületben tanítási időben ideiglenesen 
tartózkodó személynek a kötelessége. 

Az Emberi Erőforrások Minisztere által 2020. augusztus 29-én nyilvánosságra hozott 
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/tanevnyito_2020/intezkedesi_terv_ 

koznev_int) intézkedési tervet 2021. augusztus 25-én módosította.  

Ennek alapján a helyi sajátosságok figyelembe vételével a 2021/2022-es tanévben az alábbi 
intézményi intézkedési terv lép életbe, melyet az intézményvezető készít el, szükség esetén 
módosítja. 

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása és fenntartása 

Takarítási és fertőtlenítési feladatok 

 Az intézmény épületében a fertőtlenítő és a napi takarításokat takarító cég végzi, mely 
a fenntartóval áll szerződéses viszonyban. Az intézményvezető személyesen, a portás 
és a karbantartók útján, illetve az intézményhasználók visszajelzései alapján ellenőrzi 
a napi takarításokat. Az esetleges hiányosságokat jelzi az intézményfenntartónak. A 
szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív 
Törzs a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja. 

 Az épületben kizárólag folyékony kézmosók használata engedélyezett, a mosdókban 
lévő folyékony szappanok fertőtlenítő hatásúak. 

 Az épületben a mosdóknál textiltörölköző helyett papírtörölköző használata javasolt.  

 Az épületben a napi takarítás során fertőtlenítő takarítás történik a gyakran használt 
felületek esetében (korlátok, kilincsek, villanykapcsolók stb.), a hét utolsó 
munkanapján valamennyi tanterem teljes körűen fertőtlenítésre kerül. 

Az oktatás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

 Reggel két kapun jöhetnek be a gyerekek az iskolába (a Martinovics utcáról, ill. a 
Széchenyi utcáról). 

 Mindkét bejáratnál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használatára 
felhívjuk a gyerekek figyelmét. Az intézménybe érkezéskor, étkezés előtt és után 
minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia, vagy fertőtlenítenie kell a kezét.  

 A kapcsolattartás elsődleges színtere az online tér (Kréta, Teams, email, stb.) Kérek 
mindenkit, az ügyintézéshez ezeket a csatornákat használja! 
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 A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók részletes tájékoztatást kapnak az 
első tanítási napon osztályfőnökeiktől. Ennek ki kell terjednie az intézményi 
kézfertőtlenítés szabályaira, jelen protokoll tanulókat érintő részeinek ismertetésére, 
a tanulói padok, szeméttárolók és tantermek rendeltetésszerű, higiénikus használatára 
is.  

 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 és az ebédlőre is. A 
helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint 
nyitva kell tartani. Erről az órát tartó pedagógusnak kell gondoskodnia. 

Egyéb iskolaépületben lévő rendezvényekkel kapcsolatos feladatok 

 Az iskolai események megszervezése során az alábbiakra kell tekintettel lennünk: 
- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása 
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés) 
- zárttéri helyett szabadtéri program szervezése 
- a résztvevők körének korlátozása 

Iskolán kívüli rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos feladatok 

 Külföldi utak szervezése visszavonásig nem lehetséges. 

 Belföldi osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások szervezésére a jelen helyzetben 
van lehetőség.  

Eljárások betegségek és tanulói hiányzások esetén 

 Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az 
oktatásban és a nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 
és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Gyermek esetén a szülő/gondviselő 
értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül 
keressék meg telefonon a gyermekorvost. Azt követően az orvos utasításai alapján 
járjanak el. A gyermekorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan 
nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, kötelessége a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel 
kapcsolatos teendőket. 

 Tünettel rendelkező gyermeket csak szülővel/gondviselővel engedünk haza. 
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 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-
gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 A 20/2012.EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdése c) pontja értelmében az 
intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak 
tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, 
ugyanakkor – ahogyan az alapvető jogok biztosa is megállapította (AJB-2289/20 21)- a 
tanuló hiányzásának a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem 
határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos 
indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult 
intézményvezetőnek a kérelmező körülménye és a járvány alakulásának függvényében 
aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálni. A döntés során 
elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy: 

 az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló 
megfertőződésének a reális veszélye; 

 a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda-és hazajutása során 
mennyire biztosított a fertőzés megelőzése; 

 az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy 
háztartásban élő személyekre; 

 a tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az 
iskolába járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben; 

 a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való 
távolmaradás alatt. 

 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 
igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját 
hatáskörben nem bírálhatja felül. 

 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.  

Étkeztetésre és iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályok 

Sem a közétkeztetés, sem az iskola-egészségügyi ellátás nem tartozik az intézmény 
hatáskörébe, ezért ezeket az iskolában folyó tevékenységeket az iskola csak az őt érintő 
keretek között tudja szabályozni. 

Étkeztetés esetében 

 Az ebédlőbe az előírt beosztás szerint mehetnek a gyerekek ebédelni. 

 Az ebédlőben tanári felügyeletet biztosítunk, az előírt ebédelési rend betartásáért a 
felügyelő tanár felel. 
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 Az ebédlőbe semmilyen étkezéshez nélkülözhető tárgy (táska, csomagok stb.) nem 
vihető be. 

 Az ebédlőbe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. 

Iskola-egészségügyi ellátás esetében a tanítási időben folyó vizsgálatokra a tanulókat kisebb 
létszámokba osztjuk be. 

 

Budakalász, 2021. augusztus 31-én  

 

Németh Rita 

intézményvezető 
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