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Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

és az 

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTÉRIUMA 
ajánlása alapján: 
 
A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió 

állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni 

védekezés minél hatékonyabb megszervezése. Az itt felsorolt intézkedéseket azért vezetjük be, hogy minél 

tovább tudjunk hagyományos, osztálytermi keretben működni. Ehhez kérjük a szülők együttműködését, 

hiszen ez közös érdekünk. 

 
INTÉZKEDÉSI TERV  
A 2020/2021. TANÉVBEN A CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYÉBEN A 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

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

járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az 

iskolahasználók tájékoztatást kapnak. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető 

köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 
 

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK, EGYÉB 

 

2020.október 1-étől kizárólag a következő személyek tartózkodhatnak, léphetnek be az intézménybe: 

 

-Az itt dolgozó pedagógusok, nevelést oktatást segítők, alkalmazottak. 

-Karbantartási munkát végzők.(pl.: udvart takarítók.) 

-A jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy: 

 

1 a pedagógusok előmeneteli rendszerének keretében szervezett minősitő vizsgák, minősítési 
eljárások, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértői 

2 pedagógus-továbbképzésen résztvevők 

3 az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat pedagógusai 

4 a pedagógiai szakszolgálathoz vizsgálatra, fejlesztésre, tanácsadásra érkező személyek és 
kisérőik 

5 a pedagógiai szakszolgálat külső helyszínen feladatot teljesítő szakemberei 

6 Az Arany János Programokban általános iskolai toborzást végző középfokú intézmények 
képviselői 

7 hit- és erkölcstan oktatást végző személyek 

8 óvodai, iskolai szociális segítő 

9 a család- és gyermekjóléti központ, gyermekjogi képviselő és a gyámhatóság munkatársai 

10 az Oktatási Hivatal természettudományos mérés előkészítését végző szakembere 

11 a fenntartó képviselői 

12 a nyomozó hatóság tagjai (rendőr, ügyész) 

13 a katasztrófavédelem és az OMSZ munkatársai 
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14 az iskola-egészségügyi szolgálat szakemberei 

15 az egészségügyi államigazgatási szerv (a fővárosi és megyei kormányhivatalok kerületi/járási) 
munkatársai 

16 az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőre 

17 munkaügyi, munkavédelmi hatóság nevében eljárok 

18 törvényességi, hatósági ellenőrzést végző szervek munkatásai 

19 közüzemi szolgáltatók óraleolvasói, továbbá az intézmény épületének állagmegóvása 
érdekében eljáró személy (pl. kéményseprő) 

20 Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos 

21 Határzár- és Közös Akarat feladatok ellátásában résztvevők 

 

 - Tanulók, akik jogviszonnyal rendelkeznek. 

- A tanulót az intézménybe kísérő 1 fő, vagy onnan hazakísérő nagykorú személy a testhőmérsékletet mérő 

pontig. (Lehetőleg a kapuig.) 

- Akinek az intézményvezető engedélyt ad. 

 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodnak gyermekük orvosi 

vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van. 
 

Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi 

csoportosulások megelőzésére: 

Az iskolába való belépés a bejáratoknál „kapuknál” történik. Reggel 7.00-tól 7.30-ig a főbejáraton tud 

mindenki bejönni. 7.30-tól 7.45-ig a Serleg utcai kapun keresztül a 2. b c,  3. és a 4. évfolyamos tanulók. 

Az elsősök és a 2.a-sok a műfüves pálya felőli kapun jöhetnek be. A felsősök a főbejáraton tudnak bejönni 

az intézménybe. A szülőket kérjük, hogy az iskola kapujáig kísérjék gyermeküket, és délután ott várják 

őket!  

Fontos, hogy a kapu előtt a szülők is tartsák be a távolságtartásra vonatkozó szabályokat! 

(Minimum másfél méter távolság.) 

A kapuknál az adott időben a gyermekek testhőmérséklete érintés nélküli hőmérővel vagy hőkapuval 

megmérésre kerül.  

A hőkapu a főbejáratnál lesz található. Kötelező mindenkinek ezen áthaladni és kezet fertőtleníteni a 

bejáratoknál, érkezéskor! 

Kivételt képeznek az elsős és a második „a” osztály tanulói, akik a műfüves pálya felőli bejáratot 

használhatják 7.16-tól 7.45-ig. Itt mérjük a hőmérsékletület érintés nélküli hőmérővel. Mérést az ügyeletes 

nevelő végzi. (7.16-tól új ügyeleti rendet alakítottunk ki.)  

Ez idő előtt és utána a főkaput használhatják és ott megmérésre is kerülnek, majd az elsősök a 

kupakgyűjtőnél várakoznak reggel 7.15-ig.  

 

Szülő, kísérő nem léphet be az iskola épületébe, csak az intézményvezető előzetes engedélyével.  

Telefonon és ímélen lehet egyeztetni: 06 76 498 048 és ímélen: matyasisk@t-online.hu 

A szülők csak igazgatói engedéllyel, elkerülhetetlen esetekben jöjjenek be az iskola épületébe, ha mégis, 

akkor kérjük a maszk viseletét és a portán az adategyeztetést ! 

 

A nap végén az intézmény elhagyásának szabályai:  

A tanítás végén a felsősök a főbejáraton hagyják el az iskolát! 
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Az alsósoknál, ha nem az udvaron vannak a tanulók, akkor a szülők 16.00 után, a portásnak jelzik, hogy 

megérkeztek. Portás továbbítja az információt.  

Tehát : 16.00-17.00-ig ügyelet három helyszínen történik, jó idő esetében az udvaron, rossz idő esetében a 7.a, 6.c 

, 5.a termében.  

 

Ha a gyermek testhőmérséklete meghaladja a 37,8 fokot, vagy ha az átadás előtt ugyan nem lázas, de erős 

légúti tüneteket mutat, a tanuló az adott napon nem vehet részt az oktatásban. Vissza kell térnie otthonába. 

Hazaadási igazolást az iskola kiállítja és papíron vagy e-mailon elküldi a szülőnek az osztályfőnök. 

2. számú melléklet. 

Amennyiben nap közben a gyermek rosszul lesz, akkor a titkáriban történik a hőmérséklet mérése és a 

szülő tájékoztatása. 

 

A közösségi terekben lehetőleg egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen 

a 1,5 méteres védőtávolság. Az udvaron csak a kijelölt területeken tartózkodhatnak az évfolyamok, ügyelet 

stb. Az épületnek azt a ki- illetve bejáratát használhatják, melyeket előre kijelöltünk az osztályok és 

évfolyamok számára. 

 

A testnevelés órákon csökkentettük az osztályok számát a csarnokban október 12-étől. Gyakorlati, elméleti 

és túrázási órákat is jelöltünk ki, a biztonság fokozása érdekében.  

Ezért előfordulhat, hogy a szabadban lesznek osztályok a testnevelés órákon. Például sétálnak a 

nevelőikkel közterületen parkban stb.. Akár „gyalogos kiránduláson” vesznek részt az óra alatt. 

Mindenkinek szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a gyerekek időjárásnak megfelelő öltözetben érkezzenek 

minden egyes napon. Szükség esetén legyen náluk esernyő is! 

Ezekről az órákról az órát vezető pedagógus előre tájékoztatja a tanulókat az osztályfőnökkel közösen. 

 

2020.12.7-től az osztályteremben az órákon a felsős tanulóknak kötelező a maszkhasználat, mindannyiunk 

biztonsága érdekében! A heteseknek a szünetekben kötelező szellőztetni!  

A felsősöknek és az alsósoknak továbbra is kötelező a zárt közösségi terekben: aula folyosók, wc-k a 

maszk viselése!  Az udvaron a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező, amiről mindenki maga 

gondoskodik. 
 

Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása 

lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi úticéllal tervezzék át. 

Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 

Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött 

üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket 

csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. Ebben az esetben is ajánlott a maszk viselése, 

kézfertőtlenítés, stb. Amennyiben a járványügyi helyzet súlyosbodik, javasoljuk a szülői értekezletek 

online formájú me gtartását. 

 

 

CÉLUNK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

 

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára mindenki 

figyelmét felhívjuk. Az intézménybe érkezéskor és távozáskor mindenki fertőtlenítse a kezét! 
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A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint 

vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítjük ki. Kiemelt figyelmet kell fordítani az 

alapvető higiénés szabályok betartása! 

 

A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapnak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást az első nap. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett 

köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő 

szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

Az egyes számú nyilatkozatot kérjük kitöltve az első nap leadni az osztályfőnöknek! 

Amennyiben változás áll elő, akkor azt jelezni kell az osztályfőnöknek. 

 
 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, étkezés előtt és után kiemelt figyelmet 

kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

 

Az étkezéseknél a műfüves pálya irányából közelítjük meg az ebédlőt, a sorban állás esetén a 

védőtávolság betartására odafigyelünk. (Az ebédeltető pedagógus az ebédlőben maszkot használ.) 
 

 

KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

Az osztályfőnöknek jelezni kell, ha külföldről érkeztek haza. Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros 

besorolású országból érkezik, a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezett, akkor azt kérjük 

szigorúan betartani azt.  
 

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 
 

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

vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás 

korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul 

el kell végezni. 
 

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 feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi 

higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) 

figyelembe vételével történik.  

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

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, eset leges 
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hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá - ha a tanuló 

hatósági karanténba kerül - az előírt karantén időszaka. 
 

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. 

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

Amennyiben egy gyermeknél, fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal 

értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét 

fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. (A beteg gyermek 

felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.) Amennyiben felmerül a COVID-

19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön 

értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális 

eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 
 

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 
 

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt 

speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges 

intézkedéseket meg kell tenni. 

Az iskolai intézkedési terv célja az Önök és gyermekeik és kollégáink, dolgozóink, iskolánk védelme. 

Kérjük, ennek érdekében fokozottan működjön velünk együtt és segítse megvalósulását! 
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1. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott………………………………………….(szül:…………………..……………………lakik:………

…………………………………………………………………………………...), mint 

………………………………………………...törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az elmúlt 2 hétben 

gyermekem és a vele egy háztartásban élők nem léptek személyes kapcsolatba olyan személlyel, aki 

koronavírus által okozott megbetegedésben szenved, vagy akinél a fertőzés gyanúja fennállt.  

 

Gyermekem fertőző betegség tüneteit nem produkálja: 

 láz,  

 torokfájás,  

 nátha,  

 köhögés,  

 nehézlégzés,  

 hányás,  

 hasmenés,  

 bőrkiütés,  

 szemgyulladás,  

 fülfájás. 

(a nyilatkozás tárgyának négyzetébe egy x-et kell tenni)  

 

Kecskemét, 2020……….  

 

………………………. 

aláírás  
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2. számú melléklet 

 

 

Intézmény hosszú bélyegzője: 

 

    H a z a a d á s i    i g a z o l á s 

 
Gyermek/Tanuló neve:  ………………………………………………………………………………………………. 

Születési ideje:  ………………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:   ………………………………………………………………………………………………. 

TAJ száma:   ………………………………………………………………………………………………. 

 

Hazaküldés indoka (betegségre utaló tünetek, panaszok): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hazaküldés dátuma: ……………………….. 

 

 

……………………  p.h.  ……………………   ……………………  

Osztályfőnök    Intézményvezető  Szülő 

aláírása     aláírása   aláírása 
 

 


