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AZ ÚJBUDAI GROSICS GYULA SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE
A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI
KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

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.
A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért
szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. 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 kellett dolgoznia olyan eljárásrendet, amely megfelelő
támpontot nyújt ahhoz, hogy szükség esetén célzott beavatkozásokkal beazonosíthatók és fokozottabban
támogathatók legyenek a veszélyeztetett intézmények. A fenti feladatok eredményes végrehajtása céljából,
a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (a továbbiakban: NNK) és az Operatív Törzzsel együttműködve, az
alábbi intézkedési tervben foglaltuk össze a szükséges intézkedéseket.
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, módosítására a
járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a
megvalósítást ellenőrizni.
1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE
1.1 Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az
intézményvezető ellenőrzi a takarítások végrehajtását.
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni az NNK ajánlását.
1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és
fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges
mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
2.1 Az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolát kizárólag egészséges, tüneteket (leggyakoribb
tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom,
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj) nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az
oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes
dolgozó vehet részt. Az intézménybe érkezésnél testhőmérés szükséges.
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2.2 Amennyiben gyermeküknél a szülők tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján a
szülők kötelesek gondoskodni orvosi vizsgálatról.
2.3 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél, vagy hozzátartozójánál koronavírus-gyanú,
vagy igazolt fertőzés van.
2.4 A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük. Erre a célra az orvosi
szoba melletti termet jelöltük ki.
2.5 Amennyiben tanulónál észleljük a koronavírus tüneteit, a szülőnek értesítés után azonnal haza kell
vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
2.6 Az Újbudai Grosics Gyula Általános Iskola a következő intézkedéseket hozza az intézményi
csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az
intézmény épülete előtt:
a) Az iskolába érkezés két bejáraton történik. Az alsó tagozatos tanulók a Bikszádi utcai
főbejárat felől, a felső tagozatos tanulók a Rátz László utcai bejárat felől jöhetnek be az
intézménybe 7.00 – 8.00 óra között. 8.00 óra után csak a Bikszádi utcai főbejárat üzemel.
b) Felső tagozatos tanuló csak indokolt esetben, a szülő írásbeli kérelme alapján veheti igénybe
a reggeli ügyeletet 7.00 – 7.30-ig! Az ügyeletre érkezők jó idő esetén a kavicsos udvaron
tartózkodhatnak, rossz idő esetén a tornaterem előtti zöld részben ültetjük le őket a megfelelő
védőtávolság megtartásával. 7.30-tól felmehetnek az osztálytermükbe, folyosói ügyelettel
biztosítjuk a tanári felügyeletet.
c) Az alsó tagozatos tanulók - a hajnali ügyeletet ellátó pedagógus felügyelete mellett - jó idő
esetén az udvaron, rossz idő esetén szájmaszk használata mellett a földszinti aulában
gyülekeznek, majd 7.30-tól az osztálytermükbe mennek.
d) A szülők gyermeküket csak az iskola portájáig kísérhetik. Kivételt képez a 2020. szeptember
1-4. közötti időszak, mikor az első évfolyamra érkező tanulókat 1 fő felnőtt kísérő vezetheti
az osztályteremhez.
e) Az osztálytermekben, a tanítási órákon, foglalkozásokon maszk viselése lehetséges, de nem
kötelező.
f) Tantermeken kívüli zárt közösségi területeken (folyosók, aulák, mosdók) a tanulóknak
kötelező a maszk viselése.
g) A tanórák közötti szünetben a tanulóknak biztosított a szabadban való tartózkodás az alábbi
módon: alsó tagozatos tanulók az 1. és 3. szünetben, a felső tagozatos tanulók a 2. és 4.
szünetben levegőznek.
h) A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt
a tantermet használják.
i) Tanulószobán a tanulók más-más osztályból érkeznek, ezért maszk viselése kötelező.
j) Az esti ügyelet igénybevételéhez – a járványügyi előírások betartatása miatt, hiszen itt sok
osztályból vannak együtt a gyerekek - szükséges a szülők írásbeli kérelme, amit az
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osztályfőnökhöz kell eljuttatni.
k) A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk.
l) A testnevelés óra előtti átöltözésnél a felső tagozatos lányok a tornatermi öltözőket, a felső
tagozatos fiúk a saját osztálytermüket használják. Az alsó tagozatos tanulók a saját
osztálytermüket használják erre a célra, az eddig megszokott módon.
m) Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó
rendezvények (tanévnyitó, szülői értekezlet) esetében a digitális formát részesítjük előnyben.
Amennyiben szülők személyes megjelenése elkerülhetetlen (pl. első és ötödik évfolyam év
eleji szülői értekezlete), azokat csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg.
n) Osztálykirándulás csak belföldi úticéllal, tömegközlekedési eszköz igénybevétele nélkül
tartható.
o) Szülőknek és más érkező vendégeknek is kötelező a maszk viselése az iskola területén belül.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
3.1 Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk az
érkezők figyelmét. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után felhívjuk a figyelmet az
alapos kézmosásra.
3.2 A mosdókban biztosítjuk a folyékony szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint
vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki.
Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
3.3 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket
megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel
biztosítjuk a személyes tisztaságot.
3.4 A személyi higiénia alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő
szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet:
papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába
dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan
ügyelünk az intézmény tisztaságára, a csoportbontásos órák termeiben, a folyosókon és a szociális
helységekben napi többszöri fertőtlenítő takarítást biztosítunk. Ekkor kiemelt figyelmet fordítunk
arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-,
ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor,
egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható
falfelületek takarítása vírusölő hatású szerrel történjen.
3.6 A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása a takarító
cég feladata, azok viselését az intézményvezető ellenőrzi.
3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a
folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden
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zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és
környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
3.8 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, biztosítjuk a minél gyakoribb,
nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetést is.
3.9 Az iskolában használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

3.10
A technika és rajz órákon használt eszközöket csoportváltás előtt felületi fertőtlenítőszerrel
tisztítjuk le.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésre. A konyhai
személyzet különösen ügyel az étkező vírusmentességének megőrzésére, a munkafolyamatok
megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítanunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy
kézfertőtlenítésére.
4.3 Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén
a védőtávolság betartható legyen.
4.4 Az ebédlőben a konyhai személyzet osztja az ételek mellett az evőeszközt is. Ezeknek a közös
használatú eszközöknek tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.
4.5 Az alsós tanítók kesztyű használata mellett segíthetnek az ételek kiosztásában, hogy a forrázással
járó baleseteket elkerüljük.
4.6 Az ételek higiéniáját biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet,
vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) tartják fenn. Fokozottan figyelnek a
zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosására.
4.7 Az ebédlőben biztosított a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák
cseppfertőzéstől védett tárolása.
4.8 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert
biztosítanak, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetnek. Az étterem
üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan ellenőrizze, és betegség
gyanúja esetén intézkedjen.
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5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
5.1 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.
5.2 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.
5.3 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. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont
megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
5.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól
függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott,
a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A
szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői
tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell
a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
5.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen
tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely
egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök
fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
6.1 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.
6.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási
és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
6.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
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intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
7.1 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/gondvisdelő
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.
7.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
7.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, értesíteni kell a háziorvost, vagy a
gyermekorvost. Amennyiben fennáll a fertőzés gyanúja, az ő kötelességük az NNK által kiadott
aktuális eljárásrendnek megfelelően elvégezni a beteggel kapcsolatos teendőket.
7.4 A gyermek az iskolába - hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza.
A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és
felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres
tisztítására;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
- játékok, sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágcsálóirtásra;
csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért,
hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.
-

Budapest, 2020. augusztus 31.
Kis Mihály
igazgató
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