
Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, 
Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

OM: 031238,  4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27. 
: (52) 572-082, (52) 232-003, Fax: (52) 572-083 

gorogkat@gmail.com, www.szentbazil.hu 
 

 

 

1. 

Intézkedési terv 
a 2020-2021. tanévben a járványügyi készenlét idejére 

 
 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉS 
 

1. Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történt au-
gusztus hónapban. Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt alakított 
ki, amelyen keresztül az aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való fel-
készüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, 
feladatok kerülnek közzétételre. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 
 

2. Az intézménybe érkezőket a belépéskor tájékoztatni kell – plakát, portaszolgálat, bejárati 
ajtók, mosdóhelységek, konyha, büfé – a koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intéz-
kedésekről, korlátozásokról. 

3. Az intézménybe csak az intézmény alkalmazottai és tanulói léphetnek be. 
4. Idegenek és szülők csak előzetesen, telefonon történő egyeztetés során, megadott idő-

pontban léphetnek be az intézmény területére, az igazgatási folyosón várakozva, védő-
maszk használatával. Időpontfoglalás a (52) 572-082 vagy (52) 232-003 telefonszámokon 
lehetséges. 

5. Csak egészséges és tünetmentes dolgozók léphetnek az iskola területére. 
6. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Ehhez szüksé-

ges kitölteni jelen eljárásrend 1. számú mellékletét, melyet az osztályfőnöknek szükséges 
leadni 2020. szeptember 4-ig. 

 

3. AZ INTÉZMÉNYBEN VALÓ BELÉPÉS 
 

7. Az előírásoknak megfelelően az épületbe lépés alkalmával testhőmérsékletet mérünk a 
tanulók számára az Aula Büfé felőli bejáratánál. A testhőmérséklet-mérésen kötelező 
részt venni minden tanulónak. 

8. A testhőmérsékletet mérő személynek védőmaszkot és gumikesztyűt viselnie. 
9. Az iskola nyitása reggel 07.30-tól történik. Kérjük tanulóinkat legkésőbb 07.50-re érkezze-

nek meg. 
10. A Rendház épületének bejáratát valamint a tankonyha felüli bejáratot csak a pedagógusok 

és technikai munkatársak használhatják! Tanulók nem! 
 

4. AZ INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁS 
 
Közösségi terek (folyosó, aula, belső udvar) 

11. Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulá-
sok megelőzésére mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. 

12. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. 
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2. 

13. A foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező tanulónak és pedagógus-
nak egyaránt. 

14. A közösségi terekben (iskolai és kollégiumi folyosó) egyszerre csak annyi tanuló tartóz-
kodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság 
nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején a szájat és orrot elta-
karó maszk viselése kötelező. 

Tornaterem, szaktanterem 
15. A tornaterem és a szaktantermek kivételével az osztályok ugyanazt a tantermet használ-

ják. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést szükséges szerint minden szünetben 
elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés. 

16. A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mel-
lőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Az öltöző használatát kiscsoportok-
ban (4 – 5 fő) biztosítjuk, kézfertőtlenítés használata kötelező belépéskor és kilépéskor. 

Mosdó 
17. A mosdókban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, kéztörlésre papírtörlőt biz-

tosítunk valamint a kézfertőtlenítést. 
18. A mosdót egyszerre csak egy személy használhatja, kézfertőtlenítés használata kötelező 

belépéskor és kilépéskor. 
Büfé 

19. A BÜFÉ-ben egyszerre az eladón kívül csak egy tanuló tartózkodhat, maszk viselete köte-
lező! 

Étkezés 
20. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.  
21. Étkezés előtt és után lehetőséget biztosítunk az alapos szappanos kézmosására vagy kéz-

fertőtlenítésére. 
22. Az ebédlőben a sorban állás esetén a védőtávolság biztosítjuk, melynek során maximum 

10 tanuló várakozhat. 
23. Az étkezés során a tanulóknak úgy kell ülniük, hogy betartsák a megfelelő távolságot. 

 

5. RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK, SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 
 

24. Az intézménybe szervezett (Fecskebál, Jelvénytűző, …) rendezvények elmaradnak, ké-
sőbbi időpontra halasztva. 

25. Az intézmény által szervezendő kirándulások, zarándoklatok elmaradnak, későbbi idő-
pontra halasztva. 

26. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 
betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regiszt-
rációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi ad-
minisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. 

 

6. INTÉZMÉNYI BELSŐ REND VÍRUSGYANÚ ESETÉBEN 
 

27. Az intézmény nyitva tartása alatt mindig tartózkodik bent vezető, hogy probléma esetén 
intézkedni tudjon. 
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28. A pedagógusok fokozottabban figyelik a tanulókat, a beteg gyermeket azonnal kiemelik a 
közösségből. 

29. A kiemelt tanulót elkülönítjük az iskola valamint a kollégium épületének egy-egy külön 
helységben. 

30. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 
31. A szokásos rend alapján értesíti az intézmény a szülőket, és az iskolaegészségügyi orvost. 

A szülőnek kötelessége, hogy a házi gyermekorvoshoz vigye el a gyermekét. 
32. A házi gyermekorvos a megfelelő protokoll alapján végzi el a vizsgálatot, járvány gyanúja 

esetén értesíti a hatóságokat, akik az intézményt is értesítik. 
33. Amennyiben az iskola alkalmazottja lesz napközben betegnek tűnő/beteg, akkor köteles-

sége a háziorvosához fordulnia. 
34. Amennyiben a tanulónál tüneteket észlel a szülő, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a tanulónál 
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 

7. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 
 

35. Fertőtlenítő pontok elhelyezése az intézmény területén: 
a) Aula bejárata (Büfé felőli oldal) 
b) Ebédlő bejárata 
c) Fiú és Leány kollégiumok bejáratánál 
d) Rendház bejárata 
e) Iskola és a kollégium épületének minden szintjén. 

36. Az iskolában szintenként 2-2 fertőtlenítő pont került kijelölve kézfertőtlenítés céljából. 
37. A fertőtlenítő pontoknál használható a fertőtlenítőszer valamint tájékoztatás olvasható 

azok használatáról, valamint a betartandó iskolai szabályokról. 
38. Az intézménybe érkezéskor, az ebédlőben étkezések valamint a mosdó használata előtt 

és után alapos kézmosás vagy fertőtlenítés kötelező. 
39. A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók korosztálynak megfelelő szintű tájékoz-

tatást kapnak osztályfőnökeiktől osztályfőnöki órán. Köhögési etikettet: papír zsebkendő 
használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába do-
bása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  

40. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érin-
tett 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 vírusölő 
hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

 

8. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

41. Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a határátlépéskor 
házi karanténban tartózkodásra kötelezik, ezért a kollégium biztosítja a tanuló elkülöní-
tett elhelyezését és ellátását. A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett, erre kije-
lölt laboratóriumokban lehet elvégezni, melynek bejelentését az iskola biztosítja. 
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42. A kollégiumi tanulók esetében a kollégium biztosítja az elkülönítést addig, amíg a negatív 
teszteredmények rendelkezésre nem állnak. 

43. A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján le-
hetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar állampolgárokkal egy megítélés 
alá eső külföldi állampolgár. A magyar állampolgárokkal egy megítélés alá esik, vagyis az 
országba való belépés szempontjából magyar állampolgárként kell kezelni azt is, aki ma-
gyar állampolgár családtagja, vagy Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, vala-
mint az ő családtagjaik, továbbá aki az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napot 
meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. Szintén karantén nélkül léphet 
az országba a határ 30 km-es sávjából ingázó tanuló.  

 

9. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
 

44. A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket 
nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek 
esetleges meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat. Ennek dokumentálása és test-
hőmérés szükséges. 

45. A kollégiumokban lakó tanulók figyelmét felhívjuk, hogy ha bármilyen betegségre utaló 
panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért a 
kollégium a felelős a szülő helyett, ezért a lakókat naponta kikérdezzük (szóban) egészségi 
állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végezzük rajtuk, 
amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató sze-
mélyt azonnal elkülönítjük. 

46. A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 
méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.  

47. A szobákban a létszámot 3 főben maximalizáljuk. 
48. Ha a tanulóban 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata javasolt. 
49. A közös használatú helyiségekben, így az étkezőben, és az egészségügyi, fürdő- és illem-

helyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait, me-
lyet a kollégiumi nevelő felügyel. 

50. A közös használatú helyiségeket fokozottan takarítjuk és fertőtlenítjük. 
51. A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak meg-

felelően szervezzük meg. 
52. Fertőzésgyanú esetére a z intézményi belső rend érvényes, melynek segítségével az érin-

tett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan az NNK honlap-
ján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele.  

 

10. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 
 

53. 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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54. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozás-
ban 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 vé-
dőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.  

55. 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, zsúfolt-
ság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel 
(időbeli 7 ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti 
találkozások számát csökkenteni kell.  

56. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronaví-
rustól 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.  

57. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, je-
len 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. 

 

11. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 
 

58. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbe-
tegség, 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. 

59. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére 
előírt karantén időszakára.  

60. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kap-
csolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

61. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendeletben valamint a Házirendben foglaltak szerint érvényes, azok betartása 
szerint szükséges eljárni. 

 
 
Kelt: Hajdúböszörmény, 2020. szeptember 1. 
 
 
   ........................................................  
 Igazgató 
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