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SARKADI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDJÉRŐL 
 

Készült a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása alapján 
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Sarkad, 2020. 09.14. 

 

 

Pappné Szabó Erzsébet 

intézményvezető sk. 



 

2 

 

 

 

SARKADI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

5720 Sarkad, Kossuth u. 17. 

 Fax: 66/375-159  

1. BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 
Megvalósulásért felelős: takarító személyzet, szükség szerint a pedagógusok 

Végrehajtásért felelős: intézményegységek vezetői, intézményvezető 

 Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk. 

 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ ajánlását. 

 Folyamatosan követjük a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és 

a köznevelési intézményeket érintő kiemelt híreket, tájékoztatókat, feladatokat, s azokat 

közzétesszük az Önök részére is. 

 A takarítást, fertőtlenítést úgy szerveztük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét 

ne veszélyeztesse. 

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. 

 Az intézmény bejáratánál/bejáratainál, vírusölő hatású kézfertőtlenítőt 

biztosítunk. A diákok és az intézmény dolgozói számára az intézménybe 

érkezéskor kötelező ezek használata. 

 Október 1-jétől intézményünk bármely telephelyére/tagintézményébe tanuló, 

pedagógus vagy látogató csak lázmérést követően léphet be! 

 A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlőket 

biztosítunk. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására és betartatására. 

Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot. A személyi higiéné 

alapvető szabályairól a tanulók részletes tájékoztatást kaptak az első tanítási napon az 

osztályfőnöktől.  

 A megfelelő virológiai védekezés érdekében az iskolavédőnő és munkatársai 

bemutatóval egybekötött tájékoztatót és oktatást tartanak szeptember folyamán minden 

osztály részére. 
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SARKADI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

5720 Sarkad, Kossuth u. 17. 

 Fax: 66/375-159  Az intézményben biztosított a napi többszöri fertőtlenítő takarítás. Az iskolában 

használt eszközöket (pl. sporteszköz, számítógép) rendszeresen fertőtlenítjük. Az 

osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 
 

 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

tanuló látogathatja.  

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek (pl. hirtelen 38 

fok feletti láz, hirtelen fellépő köhögés, szag- és ízvesztés, nehézlégzés), a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi 

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

vagy igazolt fertőzés van.  

 

 A vírushelyzetre tekintettel az a cél, hogy az iskolában idegenek ne tartózkodjanak. 

Jelen esetben idegennek minősül mindenki, aki nem az intézmény dolgozója és nem 

a diákja.  

 Amennyiben elkerülhetetlen, hogy idegen belépjen az iskolába az adatai (neve, címe, 

telefonszáma), valamint az érkezésének és távozásának időpontja, a látogatás helye 

rögzítésre kerül. Minden látogatás előzetes egyeztetés alapján történhet.  

 Az iskola területére belépő minden idegennek kötelező a kézfertőtlenítés, valamint 

a maszk szabályos és folyamatos használata. 

 A védőtávolság megtartására s a csoportosulás elkerülésére tekintettel indokolt, hogy az 

értekezletek jelen helyzetben online formában valósuljanak meg. 

 A tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt 

csoportosulni TILOS! A szülő csak az iskola bejáratáig kísérheti gyermekét. A 

tanítási órák után meghatározott rendben hagyják el a tanulók iskolaépületet, az 

alsó tagozatos szülők a kijelölt helyeken várakozhatnak. 

 A tanítási órákon, foglalkozásokon a tanulók maszk viselése lehetséges, de nem 

kötelező.  
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SARKADI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

5720 Sarkad, Kossuth u. 17. 

 Fax: 66/375-159  A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen 

a 1,5 méteres védőtávolság. A megfelelő védőtávolság (minimum 1,5 méter) betartása 

kiemelten fontos a pedagógus -pedagógus (a tanári szobában is!) s a pedagógus - 

tanuló(k)  és minden bent tartózkodó között. 

 A közösségi tereken (iskolába érkezéskor és távozáskor, folyosókon, udvaron, 

ebédlőbe menet és jövet) az 5-8. évfolyamos tanulók, az ott tartózkodás idején a szájat 

és orrot eltakaró maszkot viselnek. Maszkról a szülőnek kell gondoskodnia.  

 A munkatársaknak a tantermen kívül indokolt a szájat és orrot eltakaró maszk 

folyamatos viselése. 

 Az iskolába tömegközlekedéssel érkező bejáró tanulók számára  a szájat és az orrot 

eltakaró maszk viselése kötelező! 

 (3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szájat és az orrot eltakaró eszközt nem kell 

viselnie a hatodik életévét be nem töltött kiskorúnak”. 

 Az egyes tanulócsoportok a tanórák nagy részét a számukra kijelölt 

osztályteremben töltik, kivételt ez alól csak az informatika, a lehetőség szerint 

szabadban tartott testnevelés órák és a csoportbontott órák: idegen nyelv, etika-hittan, 

fejlesztő foglalkozások jelentik. 

 A testnevelés órák az időjárás függvényében szabad téren kerülnek megtartásra. A 

párhuzamos testnevelés órák esetében az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése 

érdekében az órák előtti és utáni öltözés alkalmanként a tantermekben történik.  

 Az első félévben esedékes, nagyobb létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével 

járó rendezvényeket későbbre halasztjuk.  

 Osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások szervezése átmenetileg nem lehetséges.  

 A szülőkkel való kapcsolattartás módja személyes találkozást nélkülöző. Mind a szülői 

értekezletek, mid a fogadóórák az adott időszakban fennálló helyzetnek megfelelően online 

módon is megtarthatók lesznek. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az 

intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett 

programon való részvétel céljából.  

A tanév során a továbbiakban, amennyiben lehetséges, a szükséges információk 

elsősorban a KRÉTA felületen keresztül, az iskola hivatalos honlapján keresztül fognak 

eljutni a szülőkhöz. 
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SARKADI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

5720 Sarkad, Kossuth u. 17. 

 Fax: 66/375-159 A pedagógusok fogadóórái havi egy alkalommal online kerülnek megtartásra a hónap 

első hetében szülői igények alapján.  

Bejelentkezni az osztályok zárt csoportján keresztül, illetve telefonon az 

iskolatitkároknál lehet 

A tanév folyamán a KRÉTA rendszer átalakítása után a fogadóórák rendje és az online 

megvalósítása ezen a platformon jelenik meg. 

A tanév folyamán a szükséges ügyintézés előtt szíveskedjenek telefonosan 

egyeztetni! 

o Kossuth utca: 66/375-159  Debreczeni Sándorné adminisztrátor, Molnár-Papp 

Orsolya Anna iskolatitkár 

o Gyulai út:66/375-214  Vadi Gabriella iskolatitkár 

o Kötegyán:66/278-352  Bálintné Pallag Ilona Iskolatitkár 

 A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozások és sportkörök, valamint az iskolai 

énekkar próbái és a szakköri foglalkozások átmenetileg felfüggesztésre kerülnek.  

 A járványügyi készenlétre tekintettel az ének-zene órákon – az éneklés, szolmizálás helyett 

– prioritással bír a zeneelméleti, zenetörténeti ismeretek rögzítése, elmélyítése.  

 

3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 Az iskolai büfé igénybevételére átmenetileg nincs lehetőség.  

 Az intézményben Sarkadon a Sarkad Város Önkormányzat Közétkeztetési Intézménye, 

Kötegyánban Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézménye 

biztosítja az étkeztetést.  

 Az éttermi étkeztetés során törekszünk a szakaszos, időben elkülönített, 

osztályonkénti ebédeltetésre, lehetőség szerinti térbeni elkülönítésre, melynek 

során az osztályok egymástól való elkülönítésére helyezzük a hangsúlyt.  

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos szappanos 

kézmosására, kézfertőtlenítésére. Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy sorban 

állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

 Az étkeztetést végző intézmények az alábbi intézkedéseket hozzák a tanévkezdés 

alkalmával az étkezésre vonatkozó szabályok alapján. 

- Az ételek megfelelő hőmérsékleten tartása (hűtve és melegen tartás) 
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SARKADI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

5720 Sarkad, Kossuth u. 17. 

 Fax: 66/375-159 - A zöldségek és gyümölcsök kiszállítása zárt rekeszben már mosott állapotban 

történik a tálalókonyhákra. 

- Virucid és baktericid hatású kézfertőtlenítő használata munkakezdéskor és 

minden munkafolyamat előtt. 

- D-Sol felületfertőtlenítő használata igény szerint műszak közben és műszak 

végén. 

- Fogyasztói edények, evőeszközök, tálcák, poharak öblítés után történő mosása. 

- Az evőeszközök adagolását étkezéskor a konyha dolgozói végzik. 

- A tálalás során kesztyű és maszk használata kötelező a konyhai dolgozók 

számára. 

 

4. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 
 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (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.  

 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal és az 

iskolavezetéssel egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet 

az oktatásban. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos szabályokat az intézmény 

Házirendje tartalmazza. 

 

5.  ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 
 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. 
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SARKADI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

5720 Sarkad, Kossuth u. 17. 

 Fax: 66/375-159  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. 

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 
 Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, 

egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt 

a további teendőkről. Ezzel egyidejűleg értesítjük a szülőt/gondviselőt, és kérjük, hogy 

gyermekét a lehető legrövidebb időn belül vigye el az intézményből. Továbbá felhívjuk 

a szülő/gondviselő figyelmét arra, hogy ezután feltétlenül keressék meg telefonon a 

gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján 

járjanak el. A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza. ( Az intézmény riasztási protokollja az 1. sz. mellékletben) 

7.  CSENGETÉSI REND 
 

Nem változott.  

A házirendben meghatározottak szerint zajlik. 

Az étkezések rugalmas, megfelelő elkülönítést biztosító ellátása érdekében a tanórák kezdése 

és befejezése előzetes telephelyi egyeztetéseknek megfelelően egyes osztályok esetében 

rugalmasan kezelhető. 

7. KOMMUNIKÁCIÓ 
Az intézmény az alábbi információs csatornákat működteti: KRÉTA, honlap. Kérjük, hogy az 

itt található információkat tekintse hitelesnek! 

Kapcsolattartás:  

 Kossuth utcai székhely: e-mail (sarkadsuli@gmail.com); telefon (66-375-159) 

 Gyulai úti telephely: e-mail (kettessuli@gmail.com); telefon (66-375-214) 

 Kötegyáni Tagintézmény: e-mail (kotegyaniiskola@gmail.com); telefon (66-278-352) 

 

Jelen intézményi protokoll módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. A 

módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

mailto:sarkadsuli@gmail.com
mailto:kettessuli@gmail.com
mailto:kotegyaniiskola@gmail.com
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SARKADI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

5720 Sarkad, Kossuth u. 17. 

 Fax: 66/375-159 kerül sor. A módosításról az intézmény a honlapon keresztül tájékoztatja a tanulókat és a 

szülőket.  

 

Sarkad, 2020. szeptember 14. 

 

 

 

 

Pappné Szabó Erzsébet s. k. 

intézményvezető 

 

 


