
Kedves Szülők! 

A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg 

biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. 

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola elkészítette intézkedési tervét, mely a (protokoll) 

módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet 

alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. 

 

Intézkedési terv a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 2020/2021. tanévére a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről: 

1. Az intézményben mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk. 

2. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 

érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri 

fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) 

elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk 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. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében 

csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben gyermeküknél 

tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát 

értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

4. Dolgozónál tapasztalható fertőző tüneteknél az iskolaegészségügyi orvos 

haladéktalan értesítése történik meg. 

5. Mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt tilos az intézményi 

csoportosulás. 

6. A tanulóknak az intézménybe történő belépéskor a 1,5 m távolságtartás kötelező, 

fertőtleníteniük kell a kezüket, illetve később szappannal kezet kell mosniuk. 

7. A fél nyolc előtt érkező felsősök az udvaron (rossz idő estén az aulában) várhatnak 

a belépésre a 1,5 m megtartásával, az alsósok beléptetés után az osztálytermükbe 

mehetnek. 



8. A szülők az épületbe nem jöhetnek be, kivétel (rossz idő estén az aulába 15:50 

után, kötelező kézfertőtlenítés, 1,5 méteres távolságtartás és maszkviselés mellett.) 

9. A vírushelyzet miatt a szülőkkel való kapcsolattartás során elsősorban a telefonos 

és a digitálisformát részesítjük előnyben. 

10. A szülőknek hivatalos ügyek személyes intézésre időpont egyeztetése után van 

lehetősége munkanapokon 8:00-16:00 között. (Kötelező a kézfertőtlenítés, 1,5 

méteres távolságtartás és maszkviselés) 

11. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább 

elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló  

helyiségek bevonásával. 

12. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező, 

azonban minden tanuló köteles magánál tartani 1 db maszkot szükség esetére. 

13. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. 

14. A csoportok, osztályok számára elkülönített területeket jelölünk ki a közösségi 

tereken belül. 

15. A lépcsőkön a felfelé és lefelé haladást ellenirányú lépcsőházakra osztjuk: 

melynek alapja a közlekedésben alkalmazott jobb kéz szabály  

16. Az órarend elkészítésénél figyelembe vettük, hogy minél kevesebb teremváltásra 

legyen szükség. 

17. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. 

18. Az iskola csengetési rendje nem változik. 

19. A tanulókat – életkoruknak megfelelően - folyamatosan tájékoztatjuk a személyi 

higiénés szabályokról, a követendő mintákról. 

20. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren kell megtartani, ehhez 

a tanulóknak kinti ruházatot is kell hozni. Az órák során mellőzni kell a szoros 

testi kontaktust igénylő feladatokat. 

21. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért fokozottan figyelünk a tornaórák előtti és utáni öltözésre. 

22. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása 

lehetséges, de megfontolandó, szülői engedélyhez kötött. 

23. Az étkezési időt osztályonként beosztjuk, megelőzve a sorban állást és az 

osztályok keveredését. A tálalókonyhába történő belépéskor a 1,5 m távolságtartás 

kötelező. 



24. Az étkezés előtt és után fertőtlenítenie, vagy szappanos vízzel meg kell mosni a 

kezét. 

25. A szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. 

Amennyiben lehetséges, a szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési 

Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) küldött üzenetekkel 

juttatjuk el a szülőkhöz. 

26. 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 tekintjük. 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. 

27. Ha  gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van akkor az adott 

osztályban, ha az igazolt fertőzések száma és aránya ezt igazolja, a teljes 

intézményben, az OPERATÍV törzs döntése alapján digitális munkarendre térünk 

át. A döntésről a tanulókat és szülőket megfelelő időben tájékoztatjuk. 

Kérjük, hogy a személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak otthon 

is 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. 

Segítő és felelősségteljes együttműködésüket előre is köszönjük! Sikeres tanévkezdést 

kívánunk! 

 

Hajmáskér, 2020. 08.26. 

 

 

A Gábor Áron Általános Iskola tantestülete nevében:  

 

Ékes Tamás intézményvezető 


