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Ikt.:31/2022. 

Intézkedési terv a járványügyi veszélyhelyzetben. 

Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 

 

Jelen intézkedési terv célja az intézménybe járó gyerekek és dolgozók, valamint családtagjaik 

egészségének megóvása a kialakult járványhelyzetben. Az intézkedési terv az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiadott ajánlás alapján, helyi sajátosságok figyelembe vételével készült. 

Amennyiben intézményünkben tanuló gyermekük igazoltan Covid pozitív, kérjük, haladéktalanul 

értesítsék az iskolát az alábbi e-mail címeken: 

bekecs78@aranyj-bpbe.edu.hu 

titkarsag@bekecs78.hu 

A jelzésben kérjük leírni: 

1. Mikor lett pozitív a teszt? 

2. Mikor volt utoljára iskolában a gyermek? 

3. Mikor jelentkeztek az első tünetek? 

Az eljárásrend szerint a beteg gyermek 7 nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet 

megszüntetésre, ha a gyermek már legalább 3 napja láztalan, és a légúti panaszai megszűntek. 

Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív 

gyorsteszt eredmény esetén, a Nemzeti Népegészségügyi Központ feloldhatja a karantént, és a 

tanuló visszatérhet az intézménybe. Az erre vonatkozó kérelmet feléjük kell benyújtani! 

A beteg tanuló osztályában a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik 

azzal, hogy az oltottak személyesen vesznek részt az oktatásban, az oltatlan tanulók 5 napra 

karanténba kerülnek. A karantén idejének meghatározása a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

hatásköre, azt határozat formájában rendeli el, mely minden érintett számára kötelező érvényű.  

Amennyiben diákunk közvetlen hozzátartozójának (vele egy címen élő személy) lesz pozitív a Covid19 

tesztje, akkor a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező tanuló a karantén végéig, azaz 7 napig nem 

látogathatja az intézményt. A karantén lejárta után, egészségesen jöhet újra iskolába, a hiányzást a 

karantént elrendelő határozattal tudja igazolni. Ebben az esetben az osztály továbbra sem érintett a 

járvány szempontjából. 

A karanténban lévő gyermekek hiányzónak számítanak, de távolmaradásuk igazolt. 

A hozott intézkedések a Kormány által javasolt ideig maradnak érvényben. 

Az intézkedési tervben foglaltak mindenkire kiterjednek, akik az iskolával kapcsolatba kerülnek. 
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Az intézményben tartózkodás rendje 

Az intézménybe csak egészséges gyermek/dolgozó tartózkodhat! 

Kérjük a kedves szülőket, amennyiben reggel gyermekükön betegség jeleit tapasztalják, ne hozzák be 

őket az iskolába! Ebben az esetben a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 

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

Amennyiben egy gyermek, napközben betegség jeleit mutatja, azonnal elkülönítjük, és értesítjük a 

szülőt, akinek gondoskodnia kell arról, hogy a gyermeket haladéktalanul (legkésőbb az értesítést 

követő 1 órán belül) hazavigye. Az érintett gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra iskolába. 

Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos 

igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.  

A szülők csak a kapuig kísérhetik gyermekeiket, és ott vehetik át őket a tanítást/ napközit követően. 

Az 29/2021. (XI.19) EMMI határozat értelmében a köznevelési intézménybe való belépés 2021. 

december 1-jétől (az intézménnyel jogviszonyban nem állók részére) csak akkor engedélyezhető, ha a 

köznevelési intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének 

igazolását. 

Maszk viselése 2021. november 22-étől mindenki számára kötelező az intézmény teljes területén.  

A gyerekek osztálytermekben tartózkodnak a nap során. Kivételek ez alól a bontásban megvalósuló 

foglalkozások, valamint a testnevelésórák. Ezeket a termeket fertőtlenítjük minden osztály cseréjénél. 

A gyerekek állandó ülésrendet alkalmaznak mind az osztálytermekben, mind a bontások során.  

A termekben folyamatos a szellőztetés. Kérjük, a gyerekeket ennek megfelelően rétegesen 

öltöztessék! 

Testnevelésórát továbbra is nagy tornateremben (kizárólag egy osztály) és az udvaron tartunk. Kérjük 

a szülőket, gondoskodjanak megfelelő öltözetről hideg idő esetén is! 

Az iskolában rendelkezésre áll kézfertőtlenítő gél, de amennyiben a szülő ragaszkodik az általuk 

megszokott márkához, küldheti gyermekével. 

Az ebéd során maximum 2 osztály étkezhet egyszerre – két külön bejáratot használva. Ennek 

megvalósításához 2 hosszú szünet áll a tanulók rendelkezésére. Az ebédre beosztott osztályok azon 

tanulói, akik nem az intézményi étkezésben vesznek részt, osztálytermükben fogyasztják el 

ennivalójukat (rendelt, otthonról hozott, hűtést igénylő étel nem lehet! Kivéve a jogszabály által előírt 

esetben). 

Azok az osztályok, akik nem az adott hosszú szünetben étkeznek, az udvaron tartózkodnak. 

A büfét az 1-2. évfolyam tanulói nem látogathatják.  
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Kérjük, minden tanuló rendelkezzen a szükséges felszerelésekkel, elkerülve a kölcsöneszközökből 

fakadó veszélyeket. 

Minden tanulónál legyen tartalék maszk arra az esetre, ha elszakadna, elpiszkolódna. 

Érkezés és távozás rendje 

Az intézménybe való belépéskor minden esetben szükséges a kézfertőtlenítés vagy alapos kézmosás. 

Érkezés:  

 7.00-7.30 között főbejárat (portánál) 

 7.30-8.00 között 2 bejáraton:  

 

Főbejáratnál: ALSÓ TAGOZAT   hátsó bejáratnál (tornaterem): FELSŐ TAGOZAT 

Távozás: 

Azok a tanulók, akik a tanórákat követően távoznak az intézményből (határozat birtokában) a 

főbejáraton hagyják el az épületet. 

Napközi végén: 

A felsősök 16 órakor a tornateremnél lévő bejáraton hagyják el az épületet. 

Alsós tanulók:  

1-2. évfolyam tanulói a főbejáraton 

3-4. évfolyam tanulói a hátsó bejáraton (tornateremnél) távoznak. 

Amennyiben a kiírt időpontban és helyen nem tudják átvenni gyermeküket, akkor (a korai sötétedés 

miatt) 16.20-tól a főbejáraton (portánál) tudják átvenni őt/őket. 

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

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

módosításról az iskola honlapján és a Krétán keresztül tájékoztatjuk a szülőket és tanulókat. 

  

A fenti szabályok az iskola minden használójára egyaránt kötelező érvényűek, betartásuk közös 

érdekünk. 

 

Budapest, 2022. január 19. 

       

Jávor Annamária 
intézményvezető 


