
Járványügyi eljárásrend 

a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola járványhelyzet következtében megváltozott 

működési rendjéről 2021.11.02. 

Általános eljárások 

1. A szülő gyermekét csak egészségesen, tünetmentesen küldheti iskolába. 

2. Az intézmény alkalmazottai csak egészségesen, tünetmentesen vehetik fel a 

munkát az intézményben. 

3. Az iskolába való belépés alkalmával a kézfertőtlenítés mindenkinek kötelező.  

4. Szájmaszk viselése az intézménnyel jogviszonyban álló felnőttek és a tanulók 

számára kötelező a közösségi terekben, a tantermekben önkéntes. A külső 

látogatók számára minden esetben kötelező a belépéskor. 

5. Intézménnyel jogviszonyban nem álló felnőtt, védettségi igazolvány 

felmutatásával és intézményvezetői engedéllyel léphet be az épületbe. 

6. Az iskolával való kapcsolattartásban a szülők részesítsék előnyben az 

elektronikus ügyintézést. 

7. Az őszi fogadóórára a kiadott tanév rendje szerint kerül sor, online formában, a 

novemberre tervezett felső tagozatos „Nyílt nap” később a tanév folyamán kerül 

pótlásra. 

8. A 2021/22-es tanév munkatervében szereplő nagyobb iskolai rendezvényekről 

mindig előzetes tájékoztatást adunk a járványhelyzet alakulásához igazodva. 

9. Külföldi kirándulásokat nem szervezünk, belföldre szervezett programokról a 

járványhelyzetet figyelembe véve döntünk és tájékoztatunk. 

10.  A tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető hatósági karanténba kerülése esetén. 

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott határozatot 

szükséges bemutatni. 

11.  Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, kizárólag a háziorvos, 

a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az 

intézménybe.  

12.  A tanuló távolmaradásával kapcsolatos minden további szabályt a 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kell alkalmazni. 

 

Az épülethasználat változásainak rendje 

 

1. Az 1-8. évfolyam és minden évfolyamos reggeli ügyeletre érkező a főbejáratot 

használja belépéshez. 

2. Távozás az épületből a főbejáraton keresztül, a tanítási órák és a napközis 

foglalkozások befejezésének ütemében.  

3. A mosdókban, ebédlő előterében biztosított a szappanos kézmosási lehetőség, a 

tantermekben és a közösségi terekben a kézfertőtlenítés. 

4. Az épület vizesblokkjainak, tornatermi öltözőinek, közösségi tereinek napközbeni 

fertőtlenítése takarítók által folyamatosan biztosított. 



5. A büfé felügyelet mellett a járványügyi védőtávolság szabályai szerint és maszk 

használatával működik, természetesen lassabb tempóban, ezért kérjük, minél 

többen érkezzenek otthon készített tízóraival. 

6. A csoportbontásban tanított tantárgyak továbbra is a megszokott rendben 

kerülnek megtartásra. 

7. A testnevelés órák az öltözők túlterheltsége miatt szakaszos csúsztatással 

kezdődnek, és lehetőleg a szabadban a sportpályán bonyolódnak. Kérjük az 

időjárásnak megfelelő sportruházattal rendelkezzenek a gyerekek! 

 

Intézkedés beteg személy estén 

 

1. A tünetek észlelése után azonnali elkülönítés, szülő értesítése, akinek értesítenie 

kell a tanuló háziorvosát, majd a háziorvos dönt a további eljárásról. 

2. Felnőtt beteg esetében a háziorvos tájékoztatása után, szintén az általa alkalmazott 

eljárásrend szerint kell eljárni. 

3. Az intézménnyel közvetlenül jogviszonyban nem álló személyek 

megfertőződését (tanuló családtagja, szomszédja) nem az intézménynek kell 

bejelenteni, hanem az érintett személy háziorvosának, aki saját kompetenciájában 

megteszi a kellő intézkedéseket.  

Közös biztonságunk érdekében számítunk együttműködésükre. 

Budapest, 2021.11.05. 

                           Gombár Erzsébet 

intézményvezető 

 


