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I. Iskolára vonatkozó eljárásrend 

 

1. Intézmény látogatása: 

 Az intézmény tájékoztatja a szülőket arról, amennyiben 

gyermeküknél tüneteket észlel. A szülőnek gondoskodni kell az 

orvosi vizsgálatról és a szülő köteles értesíteni az iskolát, ha a 

gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 Az intézményt csak kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja. 

 szülőnek, látogatónak arra kijelölt helyen kell várakoznia 

 személyes találkozás, pedagógussal való konzultálás telefonon 

előre egyeztett időpontban lehetséges 

 

2. Biztonságos környezet kialakítása 

Az intézménybe történő belépéskor, az arra kijelölt helyen, mindenki 

köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésének alávetni. (A járványügyi 

készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 

értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől) 

 Illetve mindenkinek kötelező a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítőt 

használni. 

 az intézmény bejáratainál, osztálytermekben, ebédlő előtt vírusölő 

hatású kézfertőtlenítő biztosítva van 

 az intézménybe érkezéskor kérünk minden belépőt alaposan 

fertőtlenítse le a kezét, szájmaszk használata kötelező 

 szociális helyiségekben a szappanos kézmosási lehetőségek 

biztosítva vannak 

 alapvető higiénés szabályokról a gyermekek, tanulók részletes, 

korosztálynak megfelelő tájékoztatást kapnak folyamatosan 
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 minden diák a főbejáraton lép be az iskola épületébe és részt vesz a 

kötelező testhőmérséklet vizsgálaton 

 szünetekben a gyerekek az osztálytermet nem hagyhatják el 

 mosdóba csak engedéllyel mehetnek a tanulók, hogy a szociális 

távolságot tartani tudják 

 osztálytermekben a 1,5 méteres védőtávolság biztosítva van 

 amennyiben a védőtávolság nem tartható be a felső tagozatban a 

szájat és orrot eltakaró maszk viselése javasolt 

 a szellőztetés minden szünetben kötelező 

 az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják, 

kivétel a bontót óráknál. Ez esetben a higiéniai előírásokat betartjuk. 

 testnevelésórákat az időjárás függvényében a szabad térben tartjuk 

meg  

 

3. Napi többszöri takarítás biztosítása: 

 technikai dolgozok munkarendje átdolgozásra került, hogy a 

többszöri fertőtlenítés, takarítás megoldható legyen. 

 

 

4. Rendezvények, kirándulások: 

 rendezvényeket, kirándulásokat, nyílt napokat a járványügyi 

előírásoknak megfelelően tartjuk meg 

 rendezvények megtartás: az első félévben esedékes, nagy létszámú 

tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény 

megszervezése során betartjuk az Operatív Törzs ajánlását 

 szülőiértekezleteket és fogadó órákat intézményünk a járványügyi 

előírások betartásával megtartja 
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 egyéb szükséges információt a Mozanaplón keresztül juttatjuk el a 

szülőknek 

 

 

5. Étkezésre vonatkozó szabályok: 

 ebéd előtt minden alsós étkező tanuló az osztálytermében várakozik 

és várja meg a napközis nevelőt 

 az étkeztetés csoportonként fog lezajlani 

 étkezések előtt és után is alaposan kezet kell mosni  

 osztályok csoportbontásban étkeznek 

 alsós és felsős osztályok külön fognak étkezni 

 felsős osztályok étkeztetése: az ebédes tanulók, 5.óra után a 

tanteremben várják meg tanulószobás nevelőt. Aki megy az 13-as 

busszal és ebédes, önállóan megebédezhet az ebédlőben az arra 

kijelölt helyen. 6.óra után szintén meg kell várni mindenkinek a 

tanulószobás tanárt a saját osztályában. 

 

6. Tanítási napra vonatkozó szabályok: 

 szájmaszk használata kötelező az iskolába belépéskor. Folyosón, 

közösségi helyeken 

 7.50-ig a gyerekeknek az iskolába meg kell érkezniük  

 szünetekben a tanuló a saját osztályában tartózkodik 

 szünetekben engedéllyel mehet ki az osztályból 

 udvari szünetre kötelező a kimenni 

 váltócipő használata kötelező 

 a heteseknek szellőztetni kell minden szünetben 
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 kedd reggeli áhítatot, jó idő esetén az udvaron tartjuk meg, rossz idő 

esetén egyik héten az alsó tagozatnak, majd a következő héten a  

felső tagozatnak felváltva tartjuk meg 

 6.óra után kötelező mindenkinek az udvarra kimenni jó idő esetén 

 

7. Teendők beteg személy esetén, tanulói hiányzások 

 amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egy dolgozónál 

fertőzés észlelhető, haladéktalanul elkülönítjük az erre kijelölt helyre 

 beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek maszk és kesztyű 

használata kötelező 

 amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja haladéktalanul a 

szülő, háziorvos értesítést fog kapni az intézményvezetőtől 

 gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza 

 igazolt hiányzásnak számít: aki vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik, erről orvosi igazolása van és 

bemutatja 

 igazolt hiányzásnak számít, ha a tanuló hatósági karanténba kerül 

 a gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag 

orvosi igazolással térhet vissza, amit a hiányzás utáni első tanítási napon 

kell bemutatni 

  

8. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetén 

 a tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő 

naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják 

 az osztályfőnökök messenger csoportokon, Mozanaplón keresztül 

kommunikálnak a szülőkkel és a diákokkal 
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 iskolánk az EDMODO rendszert építette ki, a tanulóknak ezen keresztül 

küldik el az az napi tanagyagot és feladatokat a megadott határidőre ide is 

kérik vissza a megoldásokat 

 a pedagógusok online órákat, órarend szerint beosztva messenger és zoom 

alkalmazás segítségével tartanak 

 amennyiben elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a 

gyermekfelügyeletet és étkeztetést biztosítani fogjuk 

 

II. Óvodára vonatkozó eljárásrend  

Malomsok-Marcaltő Óvoda 
 

 

Módosítások léptek érvénybe a járványügyi készültségi időszak védelmi 

intézkedéseiről, amelyeket a Kormány 431/2020(IX.18.)rendeletében fejt ki. A 

köznevelési intézményekre is szigorúbb szabályok vonatkoznak, amelyek 

2020.10.01-től hatályosak. 

 

 kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének 

mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú 

tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért 

testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, 

ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt 

a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a 

szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

• Az intézmény területére csak orrot, szájat egyidejűleg eltakaró maszkba 

léphet be a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki. 

• Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a 

testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. 
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• A gyermek abban az esetben látogathatja az intézményt, ha a 

testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által 

meghatározott értéket. 

• Az óvoda területére csak az ott foglalkoztatott személyek, a karbantartási, 

javítási munkát végző egyének, a gyermek valamint az őt kísérő 1 fő 

nagykorú személy és a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése 

céljából érkező léphet. 

• Kötelező kézfertőtlenítés az intézménybe lépéskor. A gyerekek gyakori 

kézmosása, a köhögési, tüsszentési etikett szabályainak betartása. 

• Kerüljük a felesleges testkontaktusokat, a hagyományos üdvözlési 

formákat (puszi, kézfogás), valamint a saját arc, szem, száj érintését. 

• Az óvoda ajtóinak, gyakran érintett felületeinek rendszeres  fertőtlenítése. 

• Csak egészséges szülő, dolgozó, gyermek léphet az intézménybe! 

• Szájmaszk használata nem kötelező, csak amennyiben a 1,5 m-es távolság 

nem tartható! 

• Az öltözőkben figyelni a távolságtartásra és a gyermekek átadása után 

minél hamarabb elhagyni az óvoda területét! 

• Értesíteni a csoportban az óvónőt, ha koronavírus gyanús eset van! 

• A napirend folyamán minél több időt tölteni a szabad levegőn. 

• Gyakori szellőztetés a csoportszobákban! 

• Betegség esetén orvosi igazolással lehet újra látogatni az intézményt! 

• Betegség gyanú esetén elkülönítés, orvos, szülő értesítése! 

• Otthonról hozott játékok behozatala tilos! 

• Az öltöző helységben a gyermek számára csak a legszükségesebb dolgok 

legyenek! 

• A szülőkkel való kapcsolattartás formájának személyes jellege mellett az 

internetes felületek zárt csoportjainak aktív használatát javasoljuk.  

 

 

 

 

 


