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Járványügyi eljárásrend 

Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola 

Szentgotthárd 

Bevezetés 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és 

a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállította a 2020/2021. tanév 

megkezdésére és lebonyolítására vonatkozó intézkedési tervet.  

A járványügyi adatok nyomon követése alapján a 2020/2021-es tanév nevelés-oktatása a 

hagyományos módon indul. Ezzel egyidőben fel kell készülni a megelőzésre és a 

védekezésre. 

A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolában 2020. szeptember 1-től az alábbi 

rendelkezések kerülnek bevezetésre a növendékek, az alkalmazottak és az intézménybe 

hivatalos ügyben belépő személyek védelme érdekében. 

Az intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, 

illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése 

céljából érkezőn, a tanulón és a gyermeken kívül más személy nem léphet be. 

1. Intézményi szintű rendelkezések 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm. rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott 

személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a 

jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy 

tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy 

nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban 

léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig. 

 A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező 

a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A 

döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az 

intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos 

tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek 
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esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a 

mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a 

törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén és a SZTI Széchenyi István 5-8. 

Évfolyamos Felsőtagozatos Általános Iskolában található Képzőművészeti 

műhelyünkben mindenre kiterjedő, alapos fertőtlenítő nagytakarítás. 

 Minden tanítási napon fertőtlenítő takarítás naponta egyszer a padok, asztalok, 

korlátok, kilincsek, villanykapcsolók, padlók, mosható falfelületek, mosdók 

szerelvényeinek fertőtlenítése. 

 Virusölő fertőtlenítőszer biztosítása az intézménybe való belépéskor, valamint a 

tantermekben. 

 Szappanos kézmosási lehetőség biztosítása a szociális helységekben.  

 Folyamatos, fokozott természetes szellőztetés biztosítása minden zárt térben. 

 A folyosókon történő csoportosulás elkerülése, a nem egy csoportba, osztályba járó 

tanulók figyelmének felhívása, a védőtávolság betartására. 

 A tanulókkal való közvetlen érintkezés esetén a pedagógusok és alkalmazottak 

számára szájmaszk biztosítása. 

 Az intézmény területén, a tantermeket kivéve a szájmaszk használata kötelező. 

 Az intézményi csoportosulások elkerülése érdekében, a zárt térben szervezett 

programok résztvevői a 100 főt nem haladják meg. 

 Képzőművészeti ágon online szülői értekezlet tartása. 

 Zeneművészeti ágon növendékhangversenyek nem szervezhetők. 5-6 növendék 

műsorából készült vágott felvételek zárt csoportban való közzétételével valósul meg 

ez a munkatervi feladat.  

 A nevelés-oktatás folyamatában egészséges, tünetmentes pedagógus vehet részt 

személyesen.  

 Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet 

ellenőrzésnek alávetni. 

 Nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be az intézmény területére, ha a 

testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott 

mértéket. 

 Az intézménybe történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek 

a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és 

erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul 

tájékoztatni kell. 
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 Egyéni hangszeres óra esetén csak egy tanuló tartózkodhat a teremben. 

 Zenekari összpróbákon egyszerre maximum 12 fő lehet jelen, a beosztás kialakítása a 

hangszeres együttes vezetőjének döntése alapján történik. 

2. Pedagógusokkal és egyéb alkalmazottakkal szembeni elvárások 

 A tanulók figyelmének felhívása a higiéniai szabályok betartására. Az iskola épületébe 

beérkező növendék figyelmének felhívása a szappanos kézmosásra.  

 A szaktantermekben biztosított felületfertőtlenítő és egyéb anyagok biztosítása 

mellett a tanórák végén a felületek és eszközök fertőtlenítése a pedagógus feladata. 

 A délutáni időszakban, amikor takarító nem tartózkodik az intézményben, a folyosói 

szellőztetés és naponta egyszeri felületfertőtlenítés – pl.: kilincsek, folyosón található 

tanulói padok - az iskolatitkár feladata. 

 A csoportos foglalkozások tananyagának/feladatainak megküldése online, az orvosi 

javalatra otthon tartózkodó növendék részére a szaktanár feladata. 

 Online egyéni hangszeres óra biztosítása azon hangszeres növendékeknek, akik orvosi 

javaslatra otthon tartózkodnak, de a foglalkozáson való részvételre képesek. 

 Ha egy növendéknél az iskolában, tanítás közben  jelentkeznének tünetek, akkor 

növendéket a többi tanulótól el kell különíteni, és a szülőt azonnal értesíteni kell. 

 A korrepetítorok feladata a növendékek kíséretének adathordózóra történő felvétele, 

amit a főtárgytanár részére át kell adnia, segítve ezzel a növendék gyakorlását, 

felkészülését. 

3. Szülőkkel szembeni elvárások 

 A nevelés-oktatás folyamatába csak egészséges tanuló vehet részt. 

 Tüneteket produkáló tanuló esetén gondoskodni kell az orvosi vizsgálatról. 

 A növendék betegségből gyógyultan, orvosi igazolással jöhet vissza az iskolába. A 

szülő feladata gondoskodni arról, hogy az igazolás a főtárgyat tanító pedagógusnak 

bemutatásra kerüljön. Ezt a tanórán a növendék megteheti személyesen, vagy a szülő 

feltöltheti a KRÉTA elektronikus napló szülői felületére. 

 Koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés esetén az intézményt azonnal értesíteni kell. 

 A szülők gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik, a tanórák után az iskola előtt 

megfelelő távolságot tartva várhatják meg gyermekeiket.  

 A szülők hivatalos ügyben, az intézményvezetővel előre egyeztetett időpontban, 

kézfertőtlenítő és maszk használatával léphetnek be az iskola épületébe. 

 Az iskolával, pedagógusokkal való kapcsolattartás lehetőség szerint telefonon vagy a 

digitális felületeken keresztül valósuljon meg. 
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 Kisebb méretű kézfertőtlenítő elhelyezése a gyermek táskájában. 

 A gyermek figyelmét rendszeresen felhívni a személyes higiénia, valamint a szociális 

helységek használatának szabályaira (pl.: kézmosás, kézfertőtlenítés, papír zsebkendő 

egyszeri használata, WC öblítés). 

 A szülőket arra is kérjük, hogy a már nagyobb – felső tagozatos, középiskolás – 

gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit, hogy azok 

megjelenése esetén, ők is jelezni tudják azt szüleiknek, tanáraiknak. 

4. Növendékeinkkel szembeni elvárások 

 Az iskola épületébe való belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata, 

szappanos kézmosás. 

 A személyes higiénia, valamint a szociális helységek szabályainak betartása (pl.: 

kézmosás, kézfertőtlenítés, papír zsebkendő egyszeri használata, WC öblítés). 

 A folyosókon, lépcsőházban való tartózkodás alkalmával a személyes érintkezés 

szabályainak betartása. 

 Rosszullét, betegség tüneteinek jelzése a tanórát tartó pedagógusnak. 

5. Külföldön élő, bejáró növendékekkel kapcsolatos szabályozások 

Az EMMI 2020/2021. tanév megkezdésére és lebonyolítására vonatkozó intézkedési 

tervéhez szorosan kapcsolódó külföldről érkező és külföldi lakóhellyel rendelkező 

tanulók esetében speciális szabályokat határozott meg. Ezen dokumentumnak a része az 

ingázó tanulókra vonatkozó szabályozás, mely érinti intézményünk néhány növendékét.  

 Karantén és tesztelés kötelezettsége nélkül léphet az országba a határ 30 km-es 

sávjából ingázó tanuló, aki azonban köteles Magyarország területét a belépést követő 

24 órán belül elhagyni, azaz az iskolalátogatási kötelezettségét a napi ingázás mellett 

teljesítheti. 

6. Tanulói hiányzások kezelése 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például 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.  
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Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban, melyek a 

Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolában az alábbiak: 

 Online egyéni hangszeres óra biztosítása azon hangszeres növendékeknek, akik orvosi 

javaslatra otthon tartózkodnak, de a foglalkozáson való részvételre képesek. 

 Az orvosi javalatra otthon tartózkodó növendék részére a csoportos foglalkozások 

tananyagának/feladatainak megküldése online történik, ami a szaktanárok feladata. 

7. Tudnivalók és kötelezettségek az általános fertőzési tünetekkel 

kapcsolatban 

Az általános fertőzési tünetek közül a leggyakoribb a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. 

Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 

légszomj. Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a 

szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet.  

Kérjük a szülőket, hogy a felsoroltak alapján, a legenyhébb tünetek jelentkezése esetén se 

engedje közösségbe gyermekét! 

A pedagógusok és az iskola dolgozóinak is felelőssége és feladata, hogy amennyiben a fenti 

tüneteket észlelik magukon, ne menjenek közösségbe, jelezzék azt az intézmény 

vezetésének, és vegyék fel a kapcsolatot telefonon háziorvosukkal. 

8. A járványügyi intézkedési terv megtekinthetősége, érvényessége, 

betartása 

A járványügyi intézkedési terv megtekinthető az intézmény honlapján 

(takacsjenoami.hu). A szülők értesítése elektronikus formában a KRÉTA e-napló felületén 

és egyéb elektronikus úton történik. 

Az intézkedési terv a járványügyi helyzet megszűnéséig érvényes. 

A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola járványügyi intézkedési tervének betartása, 

minden az intézménnyel kapcsolatba kerülő személy számára betartandó. 

Az intézmény Őriszentpéteri Telephelyein tanuló növendékeinkre az Őriszentpéteri 

Általános Iskola intézkedési tervében foglaltak is vonatkoznak. 

A SZTI Arany János 1-4. Évfolyamos Alsótagozatos Általános Iskola és a SZTI Széchenyi 

István 5-8. Évfolyamos Felsőtagozatos Általános Iskola járványiügyi intézkedési terve 

pedig vonatkozik az említett tanítási helyszíneken tanuló növendékeinkre. 
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9. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében 

 A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását 

stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli 

szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) 

vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata.  

Amennyiben egy köznevelési intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a 

területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát, valamint tankerületi 

intézmény esetén a tankerületet, minden egyéb köznevelési intézmény esetén a 

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen az Emberi Erőforrások Minisztériumát 

haladéktalanul tájékoztatni kell.  

 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi 

vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI 

Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve 

feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy 

az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje 

koronavírus-pozitív.  

 A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott 

fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 9 CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti 

megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus 

érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási 

Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.  

 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni 

az intézményben más munkarendet. Az intézményben vagy azon belül meghatározott 

osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott időre történő 

bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a 

döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy 

térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további 
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népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják 

végre.  

 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 

ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes 

találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – 

történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az 

iskolát oktatási célból nem látogathatják. 

Frissítve: Szentgotthárd, 2020. október 1. 

       Sebestyénné Németh Eszter 
        intézményvezető 
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