
A Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendje (protokollja) 

 

A protokollt az EMMI ajánlása illetve a 431/2020. (IX. 18.) Kormányrendelet alapján állítottuk 

össze. 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a 

módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerül sor. 

A tanévkezdésre az iskola az előírt fertőtlenítő nagytakarítást elvégezte, 2021. szeptember 1-

jén az előírásoknak megfelelően takarított épületben kezdődött meg a tanítás. 

Az intézmény részéről az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  

Az eljárásrend betartásához mindenki saját maga köteles a szájmaszkot biztosítani.  

Az iskola a szájmaszk és egyéb további saját igényű védőszerek biztosítását nem vállalja. 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 

Iskolába lépéskor mindenkinek kötelező a portán elhelyezett vírusölő kézfertőtlenítő, 

valamint az közösségi terekben az orrot-szájat eltakaró maszk használata. 

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja, tehát a 

szülő csak tünetmentesen küldheti gyermekét az iskolába.  

A koronavírus-fertőzés tünetei: leggyakoribban a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. 

Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 

légszomj. Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a 

szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél, illetve vele együtt élő családtagjainál 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, 

a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 

A lázas, vagy tüneteket mutató gyermeket azonnal elkülönítjük társaitól. Erről a 

szülőt/gondviselőt értesítjük. A szülő haladéktalanul köteles gyermekét az iskolából 

hazavinni.  

Az a 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. 

A szükséges igazolásokat az iskola titkárságán kell bemutatni, csak ezután vehet részt a 

tanuló vagy az alkalmazott a munkában. Egyéni elbírálásra nincs lehetőség. 

A tanítási órákon a maszk használata nem kötelező (egyéni döntés alapján használható). 

A szünetekben a közösségi tereken (folyosó, mosdó, öltöző, lépcsőház) a maszk viselése az 

alsó- és felső tagozatosok számára, valamint az intézmény összes dolgozója számára 

kötelező.  
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Szünetekben, illetve a tanítás előtt és után a nagyobb csoportosulások mind az iskolában, mind 

az iskola előtt elkerülendők. 

Az iskola mellékhelyiségeiben fertőtlenítőszeres kézmosási lehetőséget biztosítunk. A 

mosdókban csak annyian tartózkodhatnak, ahány WC, illetve mosdó van. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására.  

Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

A tantermeket a szünetekben minden esetben, de a tanórákon is intenzíven szellőztetjük, a 

folyosók szellőztetésére a tanítási órák alatt kerül sor. 

Kérjük, hogy a gyerekek a reggeli és délutáni ügyeleten csak a legszükségesebb időt töltsék. 

Lehetőleg 7.40-re érkezzenek az iskolába. 

Az ügyeletre érkezők kézfertőtlenítés után azonnal az ügyeleti terembe kötelesek menni. 

Az intézményben a tanulók hőmérsékletét alkalomszerűen ellenőrizzük, akinek 

testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a 37,8 °C értéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól 

elkülönítjük. 

Az épületben folyamatosan fertőtlenítjük a használt helyiségeket, eszközöket. 

A tantermekben törekszünk a minél nagyobb szociális távolság (1,5 m) betartására, a szellős 

elhelyezésre. 

A szülők a portai kapun belülre csak indokolt esetben kísérhetik gyermeküket.  

Tanítás után a kapu és a porta közötti lépcsőházban kizárólag szabályosan viselt 

szájmaszkban lehet a gyermekeket várni.  

A szülők, külső személyek minden esetben csak szabályosan használt szájmaszkban, 

kézfertőtlenítés, valamint lehetőség szerint előre egyeztetett időpontban léphetnek be az 

iskola épületébe. 

A testnevelés órákat, amíg az idő engedi, elsősorban szabad téren tartjuk, ezért kérjük, hogy az 

ehhez szükséges öltözetet biztosítsák gyermeküknek. 

Az ebédeltetést időbeosztással és a megfelelő távolság betartásával szervezzük meg. Étkezés 

előtt alapos kézmosás szükséges. Nem étkező gyermek az ebédlőben nem tartózkodhat. 

Az ajánlásnak megfelelően az I. félévben kerüljük a nagy létszámú jelenléttel járó 

rendezvényeket. Minden programunkon a javasolt létszámkorlátot alkalmazzuk.  

• zárttéri helyett szabadtéri rendezvényt, 

• a meghatározott létszámkorlát figyelembevételével,  

• az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartásával (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

• kisebb létszámú rendezvényekre bontással, és a résztvevők körének korlátozásával 

szervezünk. 

Nagyobb létszámmal, vagy a csoportok vegyítésével járó rendezvényeket nagy körültekintéssel 

tartjuk meg. Az utazással járó eseményeket lehetőség szerint csökkentjük, kerüljük. 
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A tanulók versenyeken az éppen aktuális járványhelyzet függvényében csak a körülmények 

alapos felmérése, a szülők engedélye alapján vesznek részt. Előnyben részesítjük az online 

illetve szabadtéren a csoportok vegyítése nélkül megrendezhető versenyeket. 

Szülői értekezletet, fogadó órákat a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg.  

A gyermekekkel, iskolával kapcsolatos szükséges információkat e-mailben, honlapon: 

www.vorosmarty-iskola.hu és a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben 

(KRÉTA) üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz. Minden szülőnek/gondviselőnek kötelező a 

KRÉTA- rendszerbe való belépés: https://klik034904001.e-kreta.hu + egyedi 

felhasználónév - jelszó 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET ALAKÍTÁSA 

Az iskola portáján, az étkezőbe belépés előtti fertőtlenítő pontokon biztosított az érintésmentes 

vírusölő kézfertőtlenítő, melynek használata kötelező. 

Továbbá biztosított a mosdókba kihelyezett kézmosó-folyadék, az iskola tanulóitól, 

alkalmazottjaitól elvárt a gyakori kézmosás. A mosdóban csak annyi személy tartózkodhat, 

ahány kézmosási lehetőség áll rendelkezésre, minden esetben kerülni kell a csoportosulást. 

Kéztörlésre az iskola az előírásoknak megfelelően papírtörlőt biztosít. Ennek rendeltetésszerű 

használata minden tanulótól elvárt. Emellett minden tanuló használhat saját textil kéztörlőt, 

melynek tisztaságáról, fertőtlenítéséről a szülő köteles gondoskodni. 

A személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást kaptak a pedagógusoktól az első tanítási napon. A mosdókban 

tájékoztató feliratok, ábrák vannak a helyes kézmosásról. Az iskola épületében több ponton 

ábra van kihelyezve a maszkok helyes használatáról. 

Emellett a szülő is köteles az alapvető higiénés szabályok betartását megtanítani 

gyermekének. (Köhögési etikett, papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor majd 

a használt zsebkendő kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés, maszk szabályos 

használata, távolságtartás, körültekintő mosdó/mellékhelyiség-használat, fokozott figyelem az 

étkezési kultúrában, saját kéztörlő textilkendő használata, fertőtlenítése.) 

A takarítás, fertőtlenítés feladatait fokozott figyelemmel végezzük. Megfelelő tisztítószerekkel 

való ellátottságról a Belső-Pesti Tankerületi Központ gondoskodik. 

Kézfertőtlenítés nélkül senki nem mehet tovább az épületbe. Kiskorú tanulót, ha 

testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a 37,8 °C értéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól 

elkülönítjük az erre a célra szolgáló helyiségben. Erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt 

haladéktalanul tájékoztatjuk telefonon. A mérés az iskola épületében történik.  

A tantermeket a szünetekben minden esetben, de a tanórákon is intenzíven szellőztetjük, a 

folyosók szellőztetésére a tanítási órák alatt kerül sor. 

Kiemelt figyelmet kell fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot. 

http://www.vorosmarty-iskola.hu/
https://klik034904001.e-kreta.hu/
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ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Az ebédeltetést időbeosztással és a megfelelő távolság betartásával szervezzük meg, hogy az 

étkező csoportok ne vegyüljenek. 

Étkezés előtt alapos kézmosás szükséges. Az étkezőbe lépés előtt érintésmentes vírusölő 

kézfertőtlenítési lehetőség biztosított. 

Nem étkező gyermek az ebédlőben nem tartózkodhat. 

Az étkezés helyszínének és eszközeinek tisztítása során a konyhai dolgozók külön utasítás 

szerint járnak el. Az étkezéshez a feltételeket a TEGOSZ biztosítja.  

Az étteremben az asztalokon nem lehet elhelyezni közös használatú eszközöket. Étkezéshez 

használt eszközt csak konyhai dolgozó adhat át a tanulóknak.  

KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLY 

A külföldről hazatérő és ilyen személlyel közös háztartásban élő csak a Magyarországra történő 

belépés pillanatában hatályos jogszabálynak megfelelő feltételekkel látogathatja az intézményt. 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége 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. 

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. 

Elkülönítés után a gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza. 

„Az a tanuló, 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.” 

Ennek értelmében a járványügyi helyzetre tekintettel, az egyéb betegségek (nátha, 

torokgyulladás, gyomorrontás, stb.) esetén hiányzó tanulótól, alkalmazottól a közösségbe 

visszatéréskor, csak orvosi igazolást fogadunk el a hiányzásról. 

A szülői igazolás a járványügyi helyzet fennállásáig nem alkalmazható. A közösségbe 

visszatérésről „a gyermek egészséges, közösségbe mehet” igazolást kérünk a visszatérés 

reggelén bemutatni, illetve előző nap munkaidő végéig elektronikusan a Kréta e-ügyintézés 

felületén eljuttatni. A szükséges igazolásokat az iskola titkárságán kell bemutatni, csak 

ezután vehet részt a tanuló a tanítási órákon. Egyéni elbírálásra nincs lehetőség. 

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 betartásával szükséges eljárni. 
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TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei, mint láz, köhögés, nehézlégzés, orrdugulás, 

orrfolyás, torokfájás, köhögés, szaglás-és ízvesztés, fejfájás, fáradékonyság, hőemelkedés, láz, 

gyengeség, izomfájdalom és ezeket időnként megelőző panaszok (hasmenés, hányinger, 

hányás) észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Az erre szolgáló izolációs helyiség a 

földszint 12. A szülőt haladéktalanul értesítjük az elkülönítésről. 

A továbbiakban a tanévkezdéskor rögzített módon történik. A szükséges elérhetőség 

megtalálható a tanáriban és az iskolatitkárnál. A feladat felelőssége az intézményvezetőé, 

elvégzése a pedagógiai asszisztensre, vagy az iskolatitkárra hárul. 

Beteg gyermek esetén a szülő, gondviselő köteles az értesítést követően lehető leghamarabb 

megjelenni az iskolában és elvinni a gyermeket. Amennyiben a személyes elvitelben 

akadályoztatott, köteles arra jogosult személyről gondoskodni, akinek nevét és elérhetőségét 

meg kell adnia az iskolának. 

Ha a fent megjelölt tünetek pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál jelentkeznek, az Operatív 

Törzs aktuális ajánlásának megfelelő protokoll követése szükséges. Ezt rendkívüli 

eseményként kezeljük, a mentőt, háziorvost, valamint a Tankerületet értesíti az 

intézményvezető, vagy helyettese. 

Amennyiben fennáll a COVID-19 fertőzés gyanúja, akkor az értesített háziorvos, házi 

gyerekorvos, illetve kezelőorvos kötelessége az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek 

megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

kötelesek orvosi vizsgálatról gondoskodni. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Ezt az intézmény rendkívüli 

eseményként kezeli, a Tankerületet és a VI. Kerületi Népegészségügyi Osztályt értesíti. 

Ha egy gyermek egyéb állapot, tartósan fennálló krónikus betegség (pl. allergia, asztma) 

okán jellemzően a koronavírus-fertőzéséhez hasonló tüneteket mutathat (pl. köhögés, 

orrfolyás), orvosi igazolás bemutatása esetén az intézmény eltekinthet az eljárásrendtől. 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus 

vagy egyéb személy koronavírus tesztje pozitív, akkor az intézményvezető, vagy helyettese 

haladéktalanul jelzést küld a Belső-Pesti Tankerületi Központnak az érintettek számának, 

státuszának, csoportjának megadásával, azonban nevek, s egyéb adatok közlése nélkül. Az 

értesítés eljárásrendje a mellékletben található. A rendelkezésére álló 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 intézmény a 

jogszabályok alapján az arra jogosult szervtől (EMMI, rendkívüli szünet esetén Oktatási 

Hivatal) haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után 

az intézmény visszaáll a normál munkarend szerinti oktatásra. A további népegészségügyi 

döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre. 
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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. „Koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy 

település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.”  

Digitális munkarend bevezetése esetén a Tankerület, azt követően az intézményvezető feladata 

az iskola közösségének értesítése a fennálló helyzetről. Ennek csatornái: elsődlegesen a 

KRÉTA rendszer, emellett az iskola honlapja, illetve az osztályfőnökök rendelkezésére álló 

egyéb kommunikációs csatornák. 

A digitális oktatásra való áttérésben kidolgozott saját protokoll alapján járunk el, A részletes 

protokollt külön dokumentum: Digitális munkarend szabályzata szabályozza. 

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 mindaddig nem 

látogathatják, amíg erre engedélyt nem kapnak. 

Ha a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli digitális 

munkarend, a gyermekfelügyeletet azon tanulók számára, akik mentesülnek a karantén alól, az 

intézményben meg kell szervezni. Ha az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg 

a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. 

A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania 

kell a gyermekétkeztetést. 

KOMMUNIKÁCIÓ 

Az intézmény a szülők tájékoztatását a szokásos módon a Köznevelési Regisztrációs és 

Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz. Minden 

szülőnek/gondviselőnek kötelező a KRÉTA- rendszerbe való belépés: 

https://klik034904001.e-kreta.hu + egyedi felhasználónév – jelszó, továbbá a honlapon 

(www.vorosmarty-iskola.hu) és az osztályfőnökök által ismert információs csatornákon 

keresztül tartja fenn.  

A tanulók értékelésével kapcsolatos információkat, valamint a hivatalos értesítéseket a KRÉTA 

rendszerben osztják meg, a felület a honlapról is elérhető. Az elektronikus ügyintézést 

részesítjük előnyben. 

Szülői értekezletet, fogadó órákat a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg.  

Az intézmény az információk további átadására használja a KRÉTA és a Google Classroom 

rendszert. Minden tanuló Classroom felhasználónevéhez (az eddig használt jelszóval) iskolai 

e-mail fiók kapcsolódik. 

A pedagógusok a honlapon található elérhetőségeiken érhetők el. 

https://klik034904001.e-kreta.hu/
http://www.vorosmarty-iskola.hu/
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Hivatalos elérhetőségek: az intézmény a vmai@vmai.hu, az intézményvezető az 

vmai.igazgato@vmai.hu, a KRÉTA regisztrációk és tanügyi nyilvántartások ügyben az 

intézményvezető-helyettes vmai.igh@vmai.hu, ebédbefizetés, tanulói hiányzás ügyében az 

iskolatitkár a vmai.tit@vmai.hu címen kereshetők. 

További tájékozódás céljából az iskola honlapján feltüntetjük és rendszeresen frissítjük az 

aktuális COVID fertőzöttségre vonatkozó adatokat. 

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

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

ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani.  

„Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a 

szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni (fogorvosi vizsgálat, 

orvosi vizsgálatok, oltások).” 

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. 

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a járványügyi előírásoknak megfelelő 

körülmények biztosítása a védőnő és az iskolaorvos feladata. 

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. 

Ha az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató 

„Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges. 

 

 

  

mailto:vmai@vmai.hu
mailto:igazgato@vmai.hu
mailto:vmai.igh@vmai.hu
mailto:tit@vmai.hu
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         Kovács Ilona 

                  intézményvezető 

 


