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Tág Világ Általános Iskola járványügyi protokollja 

 

Iskolánk pedagógusai és dolgozói arra törekszenek, hogy az intézkedési terv kidolgozásával 

és szigorú betartásával hatékony védekezést alakítsanak ki a COVID-19 új típusú koronavírus 

intézményi megjelenését és terjedését illetően.  

Célunk, hogy a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk diákjainkat, munkatársainkat és 

családjaikat. Az intézkedési terv az EMMI ajánlása alapján, az iskola és az iskolai szokásrend 

sajátosságait figyelembe véve készült. Az eljárásrend módosításig vagy visszavonásig 

érvényes.   

Ezen eljárásrend ajánlásainak betartása kötelező minden iskolahasználó részére, az EMMI 

által kiadott eljárásrenddel szoros egységet képez, annak javaslataival együtt érvényes.   

 

1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre 

1.1. Az iskolába kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló érkezhet.   

1.2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt.  

1.3. Az intézményvezető a tanév kezdete előtt elrendeli és ellenőrzi a fertőtlenítő 

nagytakarítást, majd napi rendszerességgel ellenőrzi annak mindennapos elvégzését.  

1.4. Minden intézményi dolgozó megismeri a járványügyi intézkedési terveket és belső 

oktatáson vesz részt a megelőző egészségügyi és higiénés szabályok megfelelő és egységes 

alkalmazása érdekében.  

1.5. Az intézmény tájékoztatja a szülőket az intézményi járványügyi protokollról.   

1.6. Az osztályfőnökök az első tanítási napon részletes oktatást tartanak tanítványaiknak, 

mely során ismertetik az új iskolai szabályokat, a közösségi terek használatának megváltozott 

módját, a tanulók kötelezettségeit és a higiénés etikettet.  

1.7. Az iskolavezetés egyeztet az iskolai étkeztetést végző céggel és a konyhai dolgozókkal az 

étkezés biztonságos lebonyolítása érdekében kialakítandó közös szabályokról.   

1.8. Az egyes területek használatára vonatkozó szabályok az épületben több helyen, jól 

láthatóan kifüggesztésre kerülnek.  

1.9. A tanév első 2-3 hetében felkészítjük tanulóinkat annak a digitális platformnak a 

használatára, amelyet egy esetleges digitális oktatásra történő átállás esetén intézményünk 

használni fog.   
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2. Az intézmény látogatása 

Az intézmény látogatásának új szabályai:  

2.1. A tanítási idő alatt kizárólag az iskolával tanulói jogviszonyban lévő tanulók 

tartózkodhatnak az épületben. 

 2.2. Szülők csak előre egyeztetett időpontban jöhetnek be az épületbe. Gyermeküket az 

udvaron várhatják. 

2.3. A szülők személyes részvételét igénylő rendezvényeket megelőzően – az aktuális 

járványügyi helyzetnek megfelelően – írásos értesítést küld (email) az iskola a rendezvény 

pontos helyszínéről, a megtartás módjáról és a betartandó szabályokról. (pl. szülői 

értekezletek). 

 2.4. Az intézménybe lépéskor minden iskolahasználó köteles alaposan fertőtleníteni a kezét 

az erre kihelyezett eszközökkel vagy saját fertőtlenítő folyadékkal. 

 2.5. Kérjük, hogy minden diákunk minden nap hozzon magával maszkot. 

2.6. A szülőnek azonnal értesítenie kell az iskolát, ha a családban felmerül a koronavírus 

fertőzöttség gyanúja vagy beigazolódik a fertőzöttség bármelyik családtagnál. Kötelessége 

továbbá, hogy a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjon gyermeke orvosi 

vizsgálatáról.  

2.7. Azon tanulóink számára, akik járványügyi megfigyelés alá kerülnek, vagy a vírusfertőzés 

szempontjából veszélyeztetett csoportba tartoznak tartós betegségük kapcsán (és erről orvosi 

igazolással rendelkeznek), az iskola megszervezi a tananyag eljuttatását.  

2.8.. A gyermek szülői igazolással, egészségügyi okból történő otthonmaradásának 

lehetőségét a járványhelyzet fennállásáig (jelen intézkedési terv érvényességi ideje alatt) 

felfüggesztjük. Hiányzást követően az iskolába lépés feltétele az orvosi igazolás bemutatása 

arról, hogy közösségbe mehet a gyermek.  

2.9. Az intézménybe belépők hőmérőzését nem tervezzük. 

   

3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 3.1. Intézményünk minden bejáratánál kihelyezzük a vírusölő kézfertőtlenítőt és kérjük annak 

használatát.  

3.2. Minden iskolahasználótól megköveteljük az iskolába lépéskor az alapos kézfertőtlenítést, 

és a védőtávolság betartását a közösségi terekben. (A tantermekben nem kötelező a maszk 

viselése.) 

3.3.  Mosdó helyiségeinkben fertőtlenítő szappant és papír kéztörlőt helyezünk ki.  

3.5. Az ebédlőkben a kézmosó csapokra helyezzük a fertőtlenítő szappant, a vírusölő 

kézfertőtlenítő folyadékot és a papírtörlőt. Pedagógus felügyeli az étkezések előtti és utáni 

alapos kézmosást valamint az étkezés alatti egészségvédelmi szabályok betartását. 
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 3.6. Tanulóinknak korosztályuknak megfelelő részletes egészségügyi, járvány megelőzési és 

un. köhögési etikett tájékoztatást nyújtunk. Az épület több pontján figyelemfelhívó és 

figyelmeztető táblákat, oktató képsorokat, piktogramokat és felfestéseket, jelzéseket 

helyezünk el.  

3.7. Naponta többször, rendszeresen végezzük a fertőtlenítő takarítást.  

3.8. Ösztönözzük tanulóinkat is a szünetek szabad levegőn történő eltöltésére. 

Tantermeinkben, a szociális helyiségekben és az ebédlőkben gondoskodunk a folyamatos 

levegőcseréről, szellőztetésről.  

3.9. Pedagógusainkat támogatjuk a szabad levegőn történő tanóratartásban. 

3.10. A közösen használt gyakorlati eszközök fertőtlenítéséről az eszközöket kiadó és beszedő 

pedagógus gondoskodik.   

 

4. Az iskolai étkeztetésre vonatkozó szabályok 

 4.1. Az iskolai étkeztetés lebonyolítására kiemelt figyelmet fordítunk, a csoportok keveredése 

nélkül, az egészségügyi megelőző szabályok betartása mellett, szoros rendben bonyolítjuk.  

4.2. Az iskolai ebédlőben kizárólag azok a tanulók, csakis abban az idősávban 

tartózkodhatnak, amelyre a beosztásuk szól.  

4.3.A konyhai dolgozók az iskola és a diákétkeztetést végző külső cég által közösen 

meghatározott protokoll szerint végzik munkájukat. (kötelező maszk- és kesztyűviselés, a 

korábbi ömlesztett tárolás – evőeszközök, poharak, kenyér, gyümölcs és zöldség - 

megszüntetése és egyéni kiadása, stb.)   

4.4. Az ebédlőben egyszerre egy osztály tartózkodhat. Sorban állás nincs, az érkező osztályok 

helyet foglalnak az asztaloknál. 

4.5. Az osztályok között biztosítjuk az ebédlő asztalok fertőtlenítését. 

    

5. Záró rendelkezések 

 5.1. Minden egyéb felmerülő kérdésben az EMMI által kiadott járványügyi intézkedési terv 

ajánlásai a mérvadók.  

5.2. Jelen protokoll rendelkezéseinek és ajánlásainak betartása kötelező mind az iskola 

dolgozóira, mind a tanulókra, mind a szülőkre vonatkozóan.  

5.4. Jelen intézményi protokoll 2020. augusztus 31-én lép életbe, és módosításig vagy 

visszavonásig érvényes.  

 Budapest, 2020. augusztus 31.   

Maczó Henrikné                                                                                               

intézményvezető 


