Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és EGYMI

INTÉZKEDÉSI TERV JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT
IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

2020.08.31.
Módosítva: 2020.09.09.
Módosítva: 2020.10.01.
Módosítva: 2021.09.10.
Módosítva: 2021.11.25.
Módosítva: 2022.03.14.

Hasznos hivatkozások:


https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/tanevnyito_2020



https://koronavirus.gov.hu/ Mit tegyünk?



https://www.nnk.gov.hu/ (Nemzeti Népegészségügyi Központ/

Kapcsolat:


Ingyenesen hívható zöld számok:
06-80-277-455
06-80-277-456



vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu



koronavirus@1818.hu



Népegészségügyi Központ/Járványügy: 42 501 008



Jósa András Kórház: 42 599 700



Egészségügyi Alapellátás: 42 461 215



Gyermekorvosi rendelő (Kollégiumok) Dr. Kántor Katalin, 30 176 6282

Díjmentes PCR-mintavételi intézmények listája:


https://www.nnk.gov.hu/index.php/component/content/article/11-foosztalyok/785tanulok-cov-2-teszt?Itemid=135

Díjköteles PCR-teszt pontok Nyíregyházán: (Telefonos egyeztetés!)


4400 Nyíregyháza Bujtos utca 15. 36 703 497 053



4400 Nyíregyháza Hatzel tér 1 06 30/593-0989



4400 Nyíregyháza, Mikszáth Kálmán u. 38. 42/512-222

Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a 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.

Az intézkedési terv nyilvános, felkerül az iskola honlapjára is.
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1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
Az iskola és a kollégium valamennyi helyiségében alapos, mindenre kiterjedő

1.1.

fertőtlenítő takarítást kell elvégezni.
A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti

1.2.

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet
tartalmaz.
1.3.A tanévet megelőző fertőtlenítő nagytakarítás intézményi ellenőrzésének időpontja:
augusztus 31.
1.4 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges
tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata.
Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető
1.5. A tanulókat érintő intézkedések segítése céljából a 2021. augusztus 31-ig ügyeleti rendszer
kidolgozására került sor. Ennek működtetésében részt vesz az iskola valamennyi pedagógusa.
Feladat a beléptetés segítése, szellőztetés ellenőrzése, közösségi terekben a mozgás
koordinálása.
Felelős: Kapisinszkyné Papp Mária intézményvezető-helyettes, Tégel Norbert kollégiumi
intézményegység vezető
1.6. 2021. augusztus 31-ig kollégiumban az egészségügyi elkülönítő szobák kialakítása. (5
szoba)
Iskolai riasztás esetén a kollégium elkülönítőjét használjuk.
Felelős: Tégel Norbert kollégiumi intézményegység vezető
1.7. 2020. augusztus 26. az épületek módosított takarítási rendje kidolgozásra került, mely
magában foglalja a takarítók munkaidejének módosítását is. (1-es számú melléklet)
1.8. Értesítjük a szülöket az intézménybe való bejutás módjáról, a betartandó intézkedésekről.
Felelős: osztályfőnökök
1.9. A fertőtlenítő szerek rendelkezésére állásának mennyiségi nyilvántartásának jelentése havi
szinten.
Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető, Kovács - Zelenyánszki Katalin iskolatitkár
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2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
2.1. A tanítási órákat, a kollégiumi foglalkozásokat és a tanórán kívüli rendezvényeket
kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos,
a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági
házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó
határozatot szükséges bemutatni.
2.2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
2.3. A szülő köteles az iskolát írásban, telefonon (e-mail, KRÉTA) értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
2.4. A dolgozók koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén haladéktalanul értesítik az
intézményvezetőt.
2.5. Az iskolába való belépéstől kezdve a folyosón való közlekedésnél a szájat és orrot eltakaró
szájmaszk viselése lehetséges.
2.6. Az intézménybe belépéskor valamennyi külsős számára a kézfertőtlenítés biztosított.
Felelős: portás, folyosói ügyeletes gyógypedagógiai asszisztens, tanár
2.7. A fejlesztő szobák, helyiségek és eszközök fertőtlenítését fokozott figyelemmel végezzük,
figyelembe véve a tanulók súlyos, halmozottan fogyatékosságát, egészségügyi állapotát.
2.8. Gyakorlatra érkező hallgatók az intézményünk intézkedési tervét kötelesek elfogadni,
magukra nézve kötelező érvényűnek tartani.
2.9. Valamennyi szülővel ismertetjük a járványügyi intézkedési tervet.
2. 10. Az időjárás függvényében biztosítjuk a tanulók minél gyakoribb levegőztetését óraközi
szünetekben valamint a tanórák során a tananyaghoz kapcsolódóan törekszünk a szabadtéren
való tartózkodást megvalósítani.
Felelős: Osztályfőnök
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3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
3.1. A járványügyi felkészülés során rendkívül fontos a szemléletformálás. Ezért valamennyi
osztályfőnök, kollégiumi csoportvezető köteles ismertetni jelen dokumentum tanulókra
vonatkozó pontjait.
3.2. Az épületekbe való belépésnél vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata biztosított.
Felelős: portás
3.3. Az akadálymentesítést is figyelembe véve az épület hátsó kapuján az udvaron keresztül
történik meg a bejárás a súlyos, halmozottan fogyatékos tanulóknak, szüleiknek a fejlesztő
szobákhoz.
3.4. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét
ne veszélyeztesse. A napközbeni fertőtlenítéseket a takarítónők és az intézmény dolgozói végzi.
A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és
azok viselése szükséges.
Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető
3.5. Fokozott figyelmet kell fordítani a nagy intenzitású természetes szellőztetésre, mely
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra is. A helyiségek ablakát időjárás és környező
forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Az osztálytermekben a szellőztetés
a felnőtt feladata.
3.6. Az intézményben használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felülete
rendszeresen fertőtlenítve van.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.
A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
4.2. Az étkezőasztalok könnyebb fertőtlenítése érdekében nem használunk textilterítőket.
4.3. Az ebédlőben az étkeztetés előre kijelölt időpontban történik, kis csoportokra bontva,
megfelelő higiénés szabályok megtartása mellett.
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4.5. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
Felelős: osztályfőnökök
5 KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
5.1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre


Az iskola és a kollégium valamennyi helyiségében alapos, mindenre kiterjedő
fertőtlenítő takarítást kell végezni.



A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.



A tanévet megelőző fertőtlenítő nagytakarítás intézményi ellenőrzésének időpontja:
augusztus 31.



Részt vesznek az ellenőrzésben: ápolónők



A tanulókat érintő intézkedések segítése céljából az nevelőtanárok munkaközösség
2021. szeptember 01-ig ügyeleti rendszert dolgoz ki. Ennek működtetésében részt vesz
a kollégium valamennyi pedagógusa. Feladat a beléptetés segítése, szellőztetés
ellenőrzése, közösségi terekben a mozgás irányítása.



2020. augusztus 31-ig a kollégiumvezető irányításával az egészségügyi elkülönítő
szobákat alakítanak.

Felelős: Tégel Norbert kollégiumi intézményegység vezető
5.2. Az intézmények látogatása


A beléptető ponton (minden megnyitott bejárat) kézfertőtlenítés biztosított



A kollégiumi foglalkozásokat és a tanórán kívüli rendezvényeket kizárólag egészséges,
tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.



Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges
és tünetmentes dolgozó vehet részt.



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



A dolgozók koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén haladéktalanul értesítik a
vezetőség valamelyik tagját, lehetőség szerint az intézményvezetőt.
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Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével
járó rendezvényeket megtervezzük. A kivitelezés idejét, módját a járványügyi
helyzetnek megfelelően módosíthatjuk.



Az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása. (kézfertőtlenítés,
szellőztetés).



Valamennyi külsős számára a kézfertőtlenítés biztosított.

Felelős: Tégel Norbert kollégiumi intézményegység vezető
5.2.1. Külföldről érkező kollégiumi tanulókra vonatkozó szabályok


Amennyiben a tanulót a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, a
kollégium biztosítja a tanuló elkülönített elhelyezését és ellátását.



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 a mindenkori aktuális
határátlépési szabályok alapján lehetséges. A rendőrség honlapján megtalálhatóak a
járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos beutazáshoz, illetve a karantén alóli
mentesüléshez szükséges dokumentumok.

5.3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása


A járványügyi felkészülés során rendkívül fontos a szemléletformálás.



A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget és a papírtörlők
használatát.



Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással.



Fokozott figyelmet kell fordítani a nagy intenzitású természetes szellőztetésre, mely
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A
helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint
nyitva kell tartani.

5.4. Kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok


A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket
nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a
tünetek esetleges meglétéről kikérdezzük a beköltöző tanulókat, szüleiket,
gondviselőjüket.
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Szobabeosztások során lehetőleg az azonos osztályokba járók kerüljenek egy szobába.



A kollégiumokban lakó tanulók, ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt
azonnal jelezzék a nevelőtanárnak.



Az egészségügyi panaszokat, lázat dokumentálják a betegszobás nővérek.



A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató tanulót, dolgozót azonnal el kell
különíteni, erre az előre kialakított elkülönítési pontok használhatóak.



Az NNK honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali
intézkedések megtétele: szülő értesítése, egészségügyi alapellátás/ügyelet értesítése. A
háziorvos azonnali értesítése a szülő feladata!



A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak
megfelelően kell megszervezni. A beteg tanulóval érintkező személy szájmaszkot és
gumikesztyűt visel. Étkezésre egyszer használatos eszközök használhatóak, a szemetet
dupla, lezárt zsákban lehet a kommunális gyűjtőedénybe tenni.



Betegség, karantén után a tanuló csak a tünetmentességet, gyógyulást igazoló orvosi
papírral térhet vissza a kollégiumba.

Felelős: Tégel Norbert kollégiumi intézményegység vezető
5.5. Teendők beteg személy esetén


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. Azt
követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.



A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű, szájmaszk és köpeny
használata kötelező.



Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos,
illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
Elkülönítés esetén az intézményvezető/kollégiumvezető értesíti az iskolaorvost.



A tanuló állapotára vonatkozó információkat érzékeny adatként kezeljük.
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A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza.

Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető, Tégel Norbert kollégiumi intézményegység
vezető
6. ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLLÁTÁS SZABÁLYA
6.1. 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.
6.4. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a
koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatba 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.
6.5. 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.

7. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
7.1. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartás szerint szükséges eljárni.
Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető
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8. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
8.1. 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/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell
hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően az
orvos utasításainak alapján járjanak el.
8.2.

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, illetve a
kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
Felelős: intézmény egészségügyi dolgozói
8.3. Elkülönítés esetén az intézményvezető/kollégiumvezető értesíti az iskolaorvost.
8.4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető
9. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉN
9.1. 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. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő
módszertani ajánlást.
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1. számú melléklet

Takarítás módosított ütemterve a járványügyi előírások alapján 2020.08.26-tól:
Az előírt fertőtlenítőszerek használatával az alábbi felületek napi szinten kerülnek
fertőtlenítésre:


klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése



felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása



ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok
vegyszeres tisztítására;



épületek nyílászárói (ajtók-ablakok kilincsei)



tantermek, csoportszobák, berendezései és felszerelései (asztalok, padok, székek)



informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad)



szobák berendezései, szobákhoz tartozó vizesblokkok (villanykapcsolók, hűtőszekrény
fogantyúk, szemetesek, csaptelepek, zuhanyfejek, WC lehúzók,



közös használatú helyiségek



berendezései, felszerelései



az ebédlőben étkezések után takarítás – fertőtlenítés



az intézmény dolgozói által használt helyiségek



a tornatermek takarítása folyamatos, fertőtlenítése a használat gyakoriságától függ

A portás a főbejárat fertőtlenítését óránként végzi, szükség esetén azonnal.

Az általános napi szintű takarítás mellett a következő helyiségek nagytakarítása az alábbi
beosztás szerint történik

A takarító személyzet munkarendje jelenleg megegyezik a korábbi beosztással, de a
járványügyi helyzet függvényében változtatható.
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