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Bőcs.                                                  A jövőd itt kezdődik!  

  

 

Hétfő este fél tízkor megkapták a közoktatási intézmények vezetői a járványügyi intézkedési 

tervet az Emberi Erőforrások Minisztériumától a 2020/21-es tanévben alkalmazandó 

eljárásrendről. A dokumentumot a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete tette közzé. 

A protokollban többek közt az olvasható, hogy 

A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg 

biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. 

Azonban a környező országok besorolása azonban láthatóan változik, a járvány terjedése 

nehezen kiszámítható, ezért a köznevelési ágazatnak fel kell készülnie a védekezésre és a 

megelőzésre, továbbá ki kell dolgoznia olyan eljárásrendet, amely megfelelő támpontot nyújt 

ahhoz, hogy szükség esetén célzott beavatkozásokkal beazonosíthatók és fokozottabban 

támogathatók legyenek a veszélyeztetett intézmények. 

A most közzétett intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 

A protokoll az alábbiakat szögezi le: 

 Minden köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

elvégezni, a fertőtlenítő szereket a fenntartónak kell biztosítani, a tanévkezdéshez szükséges 

mennyiséget az operatív törzs rendelkezésre bocsátja. 

 A személyes megjelenést igénylő tanévnyitó konferenciák helyett a köznevelési intézmények 

vezetői online tájékoztatás keretében kapják meg a tanévkezdéshez szükséges információkat. 

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

tanuló látogathatja. Az intézkedési tervben arra kérik az intézményeket, hogy az oktatásban és 

nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó 

vegyen részt. 

Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél 

tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi 

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

igazolt fertőzés van 

– jelezték. 

A protokoll értelmében továbbá minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a 

szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind 

az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. 

https://www.facebook.com/pedagogusok.d.szakszervezete/photos/a.718405034934736/3037151846393365/?type=3&theater
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Ezen kívül az osztálytermekben „lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább 

elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek 

bevonásával”. 

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

Az intézkedési tervben tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az 

oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolják a tantermen kívül 

elhelyezni. 

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

legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített 

területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható 

be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban az ott 

tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése 

– áll a protokollban. 

Közölték továbbá, hogy iskolában a csengetési rendet úgy kell kialakítani, hogy az támogassa 

a tanórák közötti szünetben a védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság 

megtartását. 

A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell 

kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során 

használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között 

a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni – fogalmaztak. 

A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető 

el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni 

HIRDETÉS 

– közölte az Emmi. 

A nagy létszámú rendezvények esetén – például tanévnyitó, bál, szalagavató – az alábbiakra 

kell tekintettel lenni: 

  az operatív törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 
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 az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, 

kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

 zárt téri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 

 a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása. 

Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, 

belföldi úti céllal tervezzék át 

– áll a tárca utasításában. 

A protokoll értelmében az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell 

biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet, az étkezéseket pedig úgy kell 

megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban 

állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

A külföldön tartózkodó, kollégiumban lakó tanulók számára javasolják, hogy legkésőbb 

augusztus 28-ig érkezzenek meg a kollégiumokba. 

Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a határátlépéskor házi 

karanténban tartózkodásra kötelezik, ezért a kollégium biztosítsa a tanuló elkülönített 

elhelyezését és ellátását. A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett, erre kijelölt 

laboratóriumokban lehet elvégezni. Mivel a tanuló jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, 

ezért a tesztelés pénzügyi és adminisztratív terheit az állam viseli 

– írja a protokoll. A kollégiumi tanulók esetében a kollégiumnak biztosítania kell a megfelelő 

elkülönítést addig, amíg a negatív teszteredmények rendelkezésre nem állnak. 

A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján 

lehetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar állampolgárokkal egy megítélés 

alá eső külföldi állampolgár. 

A magyar állampolgárokkal egy megítélés alá esik, vagyis az országba való belépés 

szempontjából magyar állampolgárként kell kezelni azt is, aki magyar állampolgár 

családtagja, vagy Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, valamint az ő családtagjaik, 

továbbá aki az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napot meghaladó tartózkodásra 

jogosító engedéllyel rendelkezik. 
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Szintén karantén nélkül léphet az országba a határ 30 kilométes sávjából ingázó tanuló. 

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, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére 

előírt karantén időszakára 

– áll az intézkedési tervben, jelezve, hogy ebben az időszakban a tanuló az otthona elhagyása 

nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt 

vehet az oktatásban. 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál 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. 

HIRDETÉS 

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 

– írják. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül. 

Ha egy 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. 
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Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend 

átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell 

készülnie. 

Az NNK a minisztérium 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. 

HIRDETÉS 

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 

nem látogathatják 

– közölte az Emmi, hozzátéve, hogy ha egy intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a 

tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg 

kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív 

okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. 

A teljes intézkedési terv itt olvasható. 

Kiemelt képünk illusztráció, fotó: Bielik István / 24.hu 

 

https://www.facebook.com/pedagogusok.d.szakszervezete/photos/a.718405034934736/3037151846393365/?type=3&theater

