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A KOSZISZ Szent István Gimnázium és Technikum különösen fontosnak tartja a koronavírus 

elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezését. Az intézmény intézkedési terve a 

gyakorlatban tapasztaltak szerint folyamatosan felülvizsgálatra kerül. Ennek érdekében az 

intézmény az alábbi pontokban részletezett intézkedéseket hozza.  

1. A tanévkezdés előtti időszakban mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás elvégzése 

megtörtént. 

2. Az intézményben tartózkodók (alkalmazotti közösség, tanulók, vendégek) számára – a 

jelen intézkedési tervben meghatározottak kivételével – a maszk viselése nem kötelező, 

de ajánlott.  

3. Iskolai rendezvényeken a maszk viselése kötelező. 

4. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló, dolgozó, 

vendég látogathatja.  

5. Az őszi időszakra tervezett tanulmányi kirándulások elmaradnak. 

6. Az intézménybe járó tanulók szüleinek/gondviselőinek belépése korlátozottan 

engedélyezett. Fontos ügyintézés céljából be lehet jönni az intézményben, de a 

középiskolás tanulókkal az a tapasztalatunk, hogy ők maguk is képesek az egyszerűbb 

ügyek, kérések, kérdések intézésében. Ennek tükrében a járványügyi helyzet fennállása 

alatt, kizárólag az intézménnyel jogviszonyban álló munkavállalók, tanulók, valamint a 

fenntartó képviselői látogathatják az intézményt.  

7. A tanulók intézménybe való belépésének feltétele az intézmény honlapján megtalálható 

nyilatkozat kitöltése és felmutatása (1. számú melléklet).  

8. Az intézmény belépési pontjánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő áll rendelkezésre.  

9. Az intézmény rendelkezik megfelelő mennyiségű testhőmérésre alkalmas készülékkel, 

amelyeket szükség esetén tud használni.  
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10. Az intézmény vezetője a tanév megkezdése előtt tájékoztatja a technikai dolgozókat, a 

takarító személyzetet a higiéniai folyamatok betartására, a teendőkről. A tájékoztatást a 

jelenlévők aláírásukkal igazolják.  

11. Az épületekbe való belépésnél, valamint a szünetekben a tanári felügyelet megerősítésre 

kerül.  

12. Az épületbe való belépést a portás felügyeli, ügyelve arra, hogy a biztonságos távolság 

betartásra kerüljön, valamint a kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet mérése megtörténjen. 

A belépést követően a tanulók bemehetnek abba az osztályterembe, ahol az első tanítási 

órájuk kerül megtartásra.  

13. Az intézményi csoportosulások megelőzésére a beléptetés a megfelelő távolság 

betartása mellett egyesével történik.  

14. A közösségi terekben kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, kivéve az 

évfolyammiséket, mert ott egy évfolyam a szükséges távolság betartásával tud a templom 

hajó részében elhelyezkedni, megfelelve ezzel az előírásoknak.  

15. Osztályváltás esetén a tantermekben felületfertőtlenítés elvégzése szükséges a tanulók 

és a pedagógus segítségével. Az osztálytermekbe az osztályfőnökök gondoskodnak arról, 

hogy a felületfertőtlenítéshez szükséges eszközök (vírusölő hatású fertőtlenítőszer, 

kendő) mindenkor rendelkezésre álljanak.  

16. A számítástechnikai teremben kézfertőtlenítő szer, és a gépek takarítását lehetővé tévő 

tisztító kendők elhelyezése szükséges. A tanulók a termekbe való belépésnél kötelezően 

kézfertőtlenítést végeznek, amelyet a szaktanár felügyel, valamint használat után, a másik 

osztály megérkezése előtt fertőtlenítik a billentyűzetet, egeret. 

17. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren szükséges megtartani. 

18. A testnevelés órákon törekedni kell a sporteszközök használatának minimális 

alkalmazására. 
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19. A testnevelés órák után az öltözők fertőtlenítése a technikai személyzet segítségével 

történik.  

20. Az intézményben használt sporteszközök felületének rendszeres fertőtlenítése  a 

technikai személyzet feladata. 

21. Az intézményben évente megtartott 12 órás futball, kosárlabda vagy egyéb csapatsport 

nem kerül megrendezésre.  

22. A mosdókban a felügyelő tanár, illetve az öltözőkben a testnevelő tanár felügyel a 

megfelelő védőtávolság betartására.  

23. A mosdókban kerülni kell a csoportosulást, a mosdókban egyszerre maximum 3 fő 

tartózkodhat.  

24. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes tájékoztatást kapnak a 

tanév első napján osztályfőnöki órák keretében az osztályfőnököktől.  

25. Naponta óránként megtörténik a fertőtlenítő takarítás a folyosókon, valamint a 

mosdókban a technikai dolgozók bevonása mellett, amelyet a megfelelő helyen 

kihelyezett takarítási és fertőtlenítési naplóban szükséges rögzíteni.  

26. A napi takarítás megszervezését és lebonyolítását a gazdasági ügyintéző végzi, az 

intézményvezető vagy megbízottja alkalmanként ellenőrzi, s a takarítási és fertőtlenítési 

naplóban az elvégzett munkát ellenjegyzi. 

27. A nap végi fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, - hogy a 

kézzel gyakran érintett felületek (padok, asztalok, székek, ajtó- és ablakkilincsek, 

ablakpárkányok korlátok, villanykapcsolók, - informatikai eszközök – billentyűzet, 

monitor, egér, egérpad, stb., - mosdók csaptelepei, WC lehúzók, - padló és mosható 

falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.  
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28. Minden tanórai szünetben, valamint az időjárás függvényében a tanórákon is a 

tantermekben természetes szellőztetés történik. Ennek felelőse az osztályban tanító 

pedagógus és/vagy a folyosón felügyelő tanár. 

29. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

30. A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermeknél, tanulóknál koronavírusgyanú, 

igazolt fertőzés van, vagy a gyermekkel, tanulóval egy háztartásban élő személy hatósági 

karanténba kerül.  

31. A krónikus betegek esetleges hiányzása szakorvosi igazolás alapján igazolható. 

32. Hatósági karanténból nem látogatható az intézmény, a hiányzás igazoltnak minősül. 

33. Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők az intézményben elkülönített helységbe kerül az érintett személy. Tanuló 

esetén a szülőt azonnal értesítjük. Haladéktalanul értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, 

aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Az érintett szülő/gondviselő 

figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek, tanuló 

háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el. 

34. A tanuló az intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az 

intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálja felül.  

35. A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező, 

amelyet az intézmény biztosít számára.  

36. Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők haladéktalanul értesíteni kell az intézményvezetőt, akadályoztatása esetén az 

intézményvezető-helyettest, aki megteszi a megfelelő intézkedéseket. Az 

intézményvezető, valamint az intézményvezető-helyettesek elérhetőségei papír alapon a 

nevelőtestületi szobába kerülnek kihelyezésre. 
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37. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a személyi higiéné, 

a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat 

figyelembe vételével történik. 

38. Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 

mely alapján a szükséges intézkedéseket az intézmény megteszi. 

39. Azok a tanulók, akik vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartoznak 

vagy a COVID-19 miatt nem tud a nevelés-oktatási folyamatban részt venni a tantermi 

oktatásban, otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és 

számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban. Ezen kapcsolattartási és 

számonkérési forma digitális úton valósul meg az intézményi Google fiók segítségével 

(pl. Google Classroom, Google Meet).  

40. A szülők és a tanulók tájékoztatása az iskola honlapján folyamatosan nyomon 

követhető. 

41. Az emberi erőforrások minisztere 2020.09.03-án kelt intézkedési terv módosítása című 

rendelkezésének megfelelően, az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen 

betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, 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.  

Tennivalók beteg személy esetén: Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb 

dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni 

kell az intézmény iskolaorvosát, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Kiskorú tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét 

fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló háziorvosát. Azt követően 

az orvos utasításai alapján kell eljárni.  
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Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi 

vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek 

alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, 

pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. Az 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 Operatív Törzs dönt. 

Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a 

döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen 

vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. 

 A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és 

hajtják végre. - A koronavírusos betegség iskolai megjelenéséről tájékoztatni kell a dolgozókat, 

és az iskola csoportjainak szülői közösségét az online csoportokban. A kommunikáció 

módjáról, és tartalmáról értesíteni szükséges az intézmény vezetőjét, és a fenntartó Kolping 

Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet főigazgatóját és oktatási referensét.  

Együttműködés egészségügyi szervekkel:  

 Feltétlenül szükséges a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a helyi egészségügyi, járványügyi, 

rendészeti szervezetekkel a folyamatos tájékoztatás érdekében a járványügyben meghozott 

intézkedésekről. 

 Kiemelten fontos az élet és vagyonbiztonság érdekében tett aktuális jogszabályok 

megismerése, és alkalmazása. – 

 Az osztályfőnökök minél hamarabb aktualizálják a tanulók szüleinek, gondviselőjének 

telefonos, internetes elérhetőségét.  

Az eddigi tapasztalatok alapján a koronavírus fertőzés leggyakoribb tünetei: a láz, a fáradtság 

és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, 

torokfájás, hasmenés, légszomj. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.  

Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat 

betegnek. (Forrás: https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten ) 

Figyeljünk egymásra, figyeljünk környezetünkre! 


