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Intézményi protokoll  

 

 

A 2020/2021. TANÉVBEN  

A KOVÁCS PÁL BAPTISTA GIMNÁZIUMBAN  

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 

Változásokkal egybeszerkesztett verzió 

 

Hatályos: 2020. november 5-től módosításig vagy visszavonásig  

 

Preambulum:  

 

A jelen járványügyi helyzetben különösen fontos, hogy felelősen, következetesen és maradéktalanul betartsuk 

a járványügyi szabályokat. Csak együtt tehetünk egymás életének, egészségének és a közösségünk békéjének 

megóvásáért.   

 

 

1. TAKARÍTÁSRA, FERTŐTLENÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK  

 

1.1 Az intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az 

igazgató ellenőrzi annak végrehajtását. 

 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során az 1. számú mellékletben szereplő Nemzeti 

Népegészségügyi Központ ajánlását vesszük figyelembe.  

 

1.3 Az intézményben, naponta többször fertőtlenítő takarítást végzünk a szociális helyiségekben és a 

közösségi terekben a tanítási órák alatt. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani 

arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek az 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 vírusölő 

hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

 

1.4 Azokban a tantermekben, ahol csoportbontás miatt vagy más okból, más osztályból való tanulók 

érkeznek, ott az órát tartó pedagógus irányításával az asztalok és az informatikai eszközök 

fertőtlenítésre kerülnek. A szükséges védő- és takarító eszközöket az iskola biztosítja. 

  

1.5 A tanítási nap végén a tantermekben, tanári szobákban, irodában, titkárságon, közösségi terekben, 

folyosókon, öltözőkben és mellékhelyiségekben, azaz az intézmény összes helyiségében fertőtlenítő 

takarítást végzünk.  

1.6 A takarítást végző dolgozók részére, a takarításért felelős vállalkozó biztosítja a felhasznált szernek 

megfelelő védőeszközt, amit a dolgozónak viselni kell.  

 

1.7 Az iskolában használt játékok, gyakorlati- és sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. 
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2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 

2.1 Iskolánkat kizárólag egészséges, megbetegedés tüneteit nem mutató tanuló, dolgozó 

(pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül segítők, egyéb dolgozók) és igazgatói 

engedéllyel belépő vendég látogathatja. Ez vonatkozik a külső, szerződött partnerekre és 

szolgáltatókra is. Csakúgy egészséges és megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja az 

intézményt bármely ügyintézéssel kapcsolatos célból.  

2.2 A járványügyi készenlét idején, mind az intézmény területén (mosdók, folyosószakaszok, 

tornaöltözők előtt, büfében, kapunál), mind az intézmény épülete előtt kerülni kell a nagyobb 

csoportosulások kialakulását. 

2.3 Az intézmény teljes területén (kivéve: iskolaudvar) minden tanuló, dolgozó és vendég számára, 

a benntartózkodás teljes ideje alatt az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező. Az 

osztálytermekben a tanulók úgy foglaljanak helyet, hogy közöttük a lehető legnagyobb távolság 

alakuljon ki! Éppen ezért javasolt a szüneteket az udvaron tölteni a tanulóknak.   

2.4 Minden tanuló felelős a saját maga által használt felületek (asztal, szék, billentyűzet, egér, 

stb.…) tisztán tartásáért, fokozottan ügyelni kell a tanulóknak a tantermek, mellékhelyiségek, 

öltözők, folyosók, közösségi terek tisztaságára.  

2.5 A testnevelésórákat az időjárás függvényében, a nagyobb létszámú csoportnak szabad téren kell 

megtartani. A testnevelés órákon és az öltözőkben, az öltözők előtti terekben szigorúan be kell tartani 

a testnevelő által megszabott és ismertetett szabályokat. Az öltözőkben és azok előtti terekben a 

szünet idején csak az órára érkező osztály tartózkodhat. El kell kerülni az osztályok találkozását. 

Ezért a testnevelők közössége felel.  

2.6 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban is, ezért a házirendben 

meghatároztuk, hogy a mellékhelyiségekben egyidőben két fő tartózkodhat.   

2.7 Az iskolai rendezvény megszervezése során az alábbiak szerint járunk el:  

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátot betartjuk, ennek megfelelően 

korlátozzuk a meghívható vendégek számát,  

- az alapvető egészségvédelmi intézkedéseket, szabályokat betartjuk (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- amennyiben lehetséges, szabadtéri rendezvényt szervezünk, és csak szükség esetén hívjuk 

egybe a teljes iskolai közösséget.  

2.8 Osztály- és tanulmányi kirándulásokat nem szervezünk. Rendezvényeinket a második félévre 

ütemezzük át.  

2.9 A szülői értekezleteket és fogadóórákat csak online formában tartjuk meg. A szükséges 

információkat alapvetően e-mailben és a Classroom rendszerben juttatjuk el a szülőkhöz.  

  



3 
 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

3.1 Az intézmény bejáratánál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata kötelező az 

intézménybe való érkezéskor minden érkező számára. Ugyanígy kötelező az iskolába érkező 

tanulók, alkalmazottak és vendégek testhőmérséklet mérése is. Az étkezések előtt és után minden 

belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét. 

 

3.2 Az intézmény összes oktatási, tanári, irodai és egyéb helyiségében kézfertőtlenítő adagolókat 

helyeztünk el az ajtó közelében. Emellett minden helyiségben felületfertőtlenítő készítményt és 

papírtörlőt helyeztünk el. Ezeket folyamatosan utántöltjük, és pótoljuk. Használatuk kötelező! 
 

3.3 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosás és a vírusölő hatású kézfertőtlenítés 

lehetőségét. Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk, használatuk kötelező.   

 
3.4 Kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók, a pedagógusok és az egyéb dolgozók esetében is az alapvető 

higiénés szabályok betartása, a rendszeres kézmosásra és/vagy alkoholos kézfertőtlenítésre, 

biztosítani kell a személyes tisztaságot. 

 

3.5 A személyi higiéné alapvető szabályairól mindenre kiterjedő higiéniás oktatást tartanak a 

tanulóknak az osztályfőnökök. Érintendő témák: folyamatos kézfertőtlenítés és alapos kézmosás 

érkezéskor, étkezés előtt, után, mosdók használatakor; köhögési etikett; zsebkendő használata; 

veszélyes hulladék elhelyezése.  

 

3.6 Zárt térben, az osztálytermekben, öltözőkben, mellékhelyiségekben és a folyosókon is kiemelt figyelmet 

kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A 

helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

Ezek betartásáért, betartatásáért a tanítási óra alatt a pedagógus, a szünetekben az ügyeletes tanár 

felel. Az osztálytermekben és a termek előtti folyosószakaszon a hetes feladata ennek végrehajtása.  

3.7 A légtechnikai eszközök használatát lehetőség szerint el kell kerülni.  

 

4. BÜFÉ HASZNÁLATÁRA 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 fertőtlenítésre a tanórák alatt.  

 

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani az alapos szappanos kézmosására vagy 

kézfertőtlenítésére. Erre szükséges eszközöket a büfében biztosítjuk, használatuk kötelező.  

 

4.3 A büfében, sorban állás esetén a védőtávolságot be kell tartani. A büfében a szünetek alatt csak az 

tartózkodhat, aki vásárol. Az egyidőben bent lévő vásárlók számát a büfés határozza meg a 

védőtávolság megtarthatóságának figyelembe vételével. 

 

4.4 A büfében való étkezés az ebédszünetben lehetséges, az ott feltüntetett létszámban. Ilyenkor a 

büfében tartózkodhat az is, aki nem vásárol, hanem ételét melegíti.   

 

4.5 A büfé üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza, 

és betegség gyanúja esetén intézkedjen. 
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5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

5.1 Amennyiben a tanuló más országból érkezik, a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra 

kötelezik, tehát nem hagyhatja el otthonát, így iskolába sem jöhet.  

 

5.2 A tanuló akkor léphet az intézmény területére, amikor a negatív teszteredmény rendelkezésre 

áll, vagy lejárt a karantén ideje, és betegség tüneteit nem mutatja.  

 

 

6. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

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. 

6.2 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, 

védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a járványügyi óvintézkedések (személyi 

higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) 

figyelembe vételével történik. A vizsgálatokat úgy kell megszervezni, hogy az eltérő osztályokban 

tanulók lehetőség szerint ne találkozzanak a vizsgálat idején, és a vizsgálat során, az orvosi szoba 

előtt ne alakulhasson ki csoportosulás. Ennek megszervezése az Iskolatitkár feladata.  

6.3 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) biztosítjuk a szappanos kézmosás 

és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról, a vizsgálatot végző 

orvos és védőnő pedig a gyakori szellőztetésről gondoskodik. 

6.4 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtételéről gondoskodunk, 

egyidejűleg a vizsgálatokat felfüggesztjük, a helyiség és a használt eszközök fertőtlenítésre kerülnek 

az iskola és az vizsgálatot végző orvos és védőnő által. A helyiséget alaposan szellőztetni kell.  

 

 

7. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

7.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartozik tartós betegsége (például szív és 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, amennyiben a szülő, gondviselő erről tud, 

egyetért vele, és ezt írásban jelezte.   

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

előírt karantén időszakára. A szülő ilyen esetben köteles az iskolát értesíteni, a karantént elrendelő 

határozatot vagy annak másolatát eljuttatni az iskolának.  

7.3 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási 

és számonkérési formában részt vehet az oktatásban a Classroom rendszerben. Az erre vonatkozó 

szabályokat a házirendben rögzítettük.  
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7.4 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 és az iskola házirendje szerint érvényes, azok betartása továbbra is 

kötelező a fent említett helyzeteken kívül. 

 

8. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

8.1 A szülő / nagykorú tanuló vagy iskolai dolgozó köteles az iskolát értesíteni, ha a tanuló, dolgozó, 

vagy vele egy háztartásban élő személyek esetében koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

Ezt bejelentheti a titkárságon (kovacs.pal@baptistaoktatas.hu) és az osztályfőnöknél is. Erről a 

bejelentést kapó szereplő köteles értesíteni az érintett személyeket.  

8.2 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 gondoskodik az iskolatitkár és az osztályfőnök. A szülő/gondviselő figyelmét fel kell 

hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt 

követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

8.3 A beteg tanuló / dolgozó felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

 

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

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre.  

8.5 A tanuló / dolgozó az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza. Az orvosi igazolást az érintett tanuló / kiskorú esetén szülő, és az érintett dolgozó 

köteles a visszatérést megelőzően eljuttatni a kovacs.pal@baptistaoktatas.hu email címre.  

8.6 Amennyiben 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. 

 

9. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

 

9.1 Az intézmény vezetője értékeli a kialakult helyzetet az Intézményi Operatív Törzzsel, és 

kialakítja álláspontját, majd a hatályos jogszabályok alapján megteszi a javaslatait tartalmazó 

szükséges bejelentéseket a megjelölt hatóságok és a fenntartó felé. Amennyiben az intézményre 

kiterjedő rendkívüli vészhelyzet miatt szükséges, az intézmény vezetője a Köznevelési törvény 

30.§ (5) bekezdése alapján rendkívüli tanítási szünetet rendel el addig, amíg a szükséges 

intézkedések nem születnek meg.   

9.2 Iskolánk felkészült kell legyen a munkarend átalakítására, ezért fenntartjuk a digitális munkarend 

korábban kialakított protokollját. A jelenléti órarend mellett elkészül egy digitális munkarend 

esetében érvényes órarend is.  

9.3 Amennyiben a jogszabályok alapján, az arra jogosult szervtől határozatot kapunk arról, hogy 

munkarendet kell váltani, haladéktalanul bevezetjük a digitális munkarendet a szükséges időre. Az 

átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál 

munkarend szerinti oktatás folytatására. Ebben az esetben helyreállítjuk a jelenléti oktatást.  

9.4 A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási 

célból nem látogathatják. 

mailto:kovacs.pal@baptistaoktatas.hu
mailto:kovacs.pal@baptistaoktatas.hu
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10. KOMMUNIKÁCIÓ, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

10.1 Az intézmény vezetése a szülőket, tanulókat, pedagógusokat, dolgozókat a járványhelyzet 

alakulásának függvényében, az aktuális döntésekről, intézkedésekről, hírekről folyamatosan  

tájékoztatja az intézmény honlapján, közösségi média felületein, illetve elektronikus levélben.  

10.2 A szülő, gondviselő és a nagykorú tanuló köteles az iskolát haladéktalanul tájékoztatni, 

amennyiben a tanuló vagy a tanulóval egy háztartásban élő személy az alábbi tüneteket vagy 

tünetegyütteseket mutatva megbetegszik (láz, fáradékonyság, gyengeség, légszomj, száraz köhögés, 

hasmenés, mellkasfájdalom, torokfájás, izomfájdalom, szaglás/ízlelés elvesztése, orrfolyás). A 

bejelentést a kovacs.pal@baptistaoktatas.hu email címen szükséges megtenni. A tájékoztatás alapján 

az iskola vezetése dönt arról, hogy az érintett tanuló az intézményt látogathatja-e, és erről írásban 

tájékoztatja az érintett tanulót és a szülőt. Ugyanez az eljárás igazolt COVID-19 fertőzés esetében.  

10.3 A pedagógus, illetve egyéb munkakörben dolgozó köteles az iskolát haladéktalanul tájékoztatni, 

amennyiben a dolgozó vagy a dolgozóval egy háztartásban élő személy az alábbi tüneteket vagy 

tünetegyütteseket mutatva megbetegszik! (láz, fáradékonyság, gyengeség, légszomj, száraz 

köhögés, hasmenés, mellkasfájdalom, torokfájás, izomfájdalom, szaglás/ízlelés elvesztése, 

orrfolyás). A bejelentést a kovacs.pal@baptistaoktatas.hu email címen szükséges megtenni. A 

tájékoztatás alapján az iskola vezetése dönt arról, hogy az érintett kolléga az intézményt látogathatja-

e és erről írásban értesíti az érintettet. Ugyanez az eljárás igazolt COVID-19 fertőzés esetében. 

 

mailto:kovacs.pal@baptistaoktatas.hu
mailto:kovacs.pal@baptistaoktatas.hu


7 
 

1. számú melléklet 

 

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. 
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