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JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL A 
NAGYKANIZSAI ROZGONYI ÚTI 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (V.4.0) 

(ÉRVÉNYES: 2022. JANUÁR 25 -TŐL VISSZAVONÁSIG)  

 

Az alábbi szabályzat a 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/Intezkedesi_terv_5_egyseges_szerkez
etben.pdf és az intézmény járványügyi szabályzata 3.0 dokumentumok alapján készült. Az EMMI 
előírásait tehát általában nem ismétli meg, viszont tartalmazza az intézményünkre vonatkozó 
sajátosságokat. A szabályzat a normál munkarendben betartható kereteket fogalmazza meg. 
A jelenlegi jogszabályok szerint tantermen kívüli, digitális munkarendet csak az Oktatási Hivatal 
rendelhet el. 

Az intézmények látogatása, rendezvények 

1.1. A nevelési-oktatási intézményeket 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 osztályfőnökön keresztül értesíteni az iskolát, ha a gyermeknél koronavírus-
gyanú vagy igazolt fertőzés van. Amennyiben az osztályfőnök nem elérhető, ebben az esetben az 
alábbi lehetőségeken kell az értesítést közölni: +36 30/402-4589, titkarsagrozgonyi@z-net.hu . 
Amennyiben egy diák betegség miatt otthon marad, a szülő számára minden esetben kötelező 
az orvossal való konzultáció. 
Amennyiben egy diáknak olyan alapbetegsége van, amely miatt a szülő megítélése alapján veszélyessé 
válhat számára az iskolába járás, a szülőnek be kell mutatnia az erről szóló orvosi igazolást, és írásban 
kérvényezheti, hogy gyermekének ne kelljen bejönnie az intézménybe. Ez a diák számára igazolt 
hiányzásnak számít. Az iskolai munkában azonban digitálisan részt kell vennie: kapcsolatba kell 
lépnie tanáraival, és az ő útmutatásaik alapján és segítségükkel folyamatosan haladnia kell a 
tananyaggal, teljesítenie kell a neki előírt feladatokat, számonkéréseket. Hibrid oktatást nem vezetünk 
be. 
A hiányzó tanulókat az osztályfőnök által megbízott személyek vagy a mindenkori hetesek jelentik 
minden reggel az iskolatitkári helyiségben. A jelentés elmaradásért az osztályfőnök a felelős. 

1.2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. 
(XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet értelmében a 
köznevelési intézmény vezetője önállóan határozhatja meg az intézmény területén a maszkviselés 
szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem 
tiltható meg.  
A Rozgonyi Úti Általános Iskola területén a közösségi helyiségekben, a közlekedőkben kötelező az 
orrot és szájat eltakaró maszk használata. 
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1.3.  A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A 
szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt 
a tantermet.  

1.4. A szülői értekezleteket online formában tartsák meg az osztályfőnökök. Lehetséges a személyes 
jelenléten alapuló szülői értekezlet, de ebben az esetben az osztályfőnöknek kötelező ellenőriznie a 
terembe belépők védettségi igazolványát. 

1.5. Kérjük a diákokat, hogy tartózkodjanak a szoros csoportosulásoktól, illetve kerüljék a testi 
érintést (pl. üdvözléskor). 

1.6.  Informatikaórák előtt és után kötelező a kézfertőtlenítés. Erre fel kell hívni a tanulók figyelmét. 
Ezért felelős az informatika tantermet használó pedagógus. 

Szülők kapcsolata az intézménnyel, felnőttek belépése az intézménybe 

Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 
29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően a köznevelési intézménybe csak a 
védettség igazolását követően lehet belépni.  
Az intézmény épületeibe csak a munkatársak és a diákok léphetnek be. Különféle ügyek 
intézésével kapcsolatban (befizetések, iskolalátogatási igazolás, konzultáció) kérjük, hogy 
ezeket gyermekeiken keresztül vagy telefonon/utalással vagy a KRÉTA rendszeren keresztül 
rendezzék! 
Szülők, kísérők az épületbe nem léphetnek be, nem kísérhetik be a gyermeküket, csak a 
hőmérsékletmérési pontig kísérhetik őket. 

Szájmaszk használata 
Az úgynevezett közösségi tereken és a közlekedőkben kötelező a maszk viselése diáknak, 
pedagógusnak, intézményi dolgozónak egyaránt. 
A tanórákon az órát tartó tanárok előírhatják a szájmaszk viselését. 
A folyosón tilos az étkezés (a maszkhasználat miatt), azt a saját osztályteremben végezzék a tanulók. 
A diákok lehetőleg ne menjenek be más osztályok tantermébe, ha mégis, akkor szájmaszk használata 
javasolt. 
Az iskolaudvaron nem kötelező a szájmaszk használata, de a csoportosulás itt is kerülendő. 
Kérjük a szülőket, hogy gondoskodjanak szájmaszkok megfelelő számáról, a szájmaszkok 
rendszeres mosásáról, fertőtlenítéséről, cseréjéről! 

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel 
kell hívni a figyelmet.  
Kézfertőtlenítő készülékeket továbbra is a korábban megszokott helyeken találhatók. A mosdókban 
folyékony szappant, kézfertőtlenítőt, valamint papír kéztörlőt tartunk. A kézfertőtlenítés kötelező a 
reggeli megérkezéskor. A kétfertőtlenítő folyadék pótlása a technikai személyzet feladata. 
Kérjük a pedagógus kollégákat, hogy gyakran hívják föl a diákok figyelmét a papírtörlő 
rendeltetésszerű használatára! Rendszeres nem megfelelő felhasználás esetén megszüntetjük a 
papírtörlő kihelyezését az adott helyiségben. 
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Az időjárás függvényében törekszünk arra, hogy rendszeres szellőztetéssel tartsuk az órákat. Ezért 
változékony időjárás esetén javasoljuk a réteges öltözködést. 
Hangsúlyosabbá válik a folyosóügyelet! A folyosóügyeletes folyamatosan járja a folyosót (ne álljon 
meg a közepén), nyittassa ki az ablakokat (ha a teremben nem volt előző óra). 
A kilincsek, játékok, sporteszközök stb. felületét rendszeresen fertőtleníteni kell a technikai 
személyzetnek. 
Az osztálytermekbe a diákok, szülők nem hozhatnak be bútorokat. 

Az étkezésre vonatkozó szabályok 

Étkezés előtt kötelező a kézmosás/kézfertőtlenítés. 
Az osztályok továbbra is korábban beosztott rendnek megfelelően ebédelnek, egymással nem 
keverednek. 
Fokozottan figyelni kell arra, hogy a szaktanárok nem fejezhetik be korábban az órákat az 
ebédeltetésre hivatkozva. 

Étkezés 

1.    Az alsó tagozatosok közül az 1. osztályok az első szünetben, a 2. osztályosok a második szünetben 
az ebédlőben fogyasztják el a tízórait. A 3. 4. évfolyam a saját osztálytermében tízóraizik. 
2.   A szünetekben az osztálytanítók viszik ki a gyermekeket az udvarra. ( 1. szünetben: 2. osztály, 3. 
osztály, 4. osztály, 2. szünetben: 1. osztály ) 
4.   Az ebédeltetés a negyedik tanóra végén (11:35 körül) kezdődik. Egyszerre két osztály 
tartózkodhat az étkezőben, egymástól távol helyet foglalva. A másodikként sorra kerülő osztály nem 
áll sorba, amíg az előtte lévő osztályból mindenki le nem ült a helyére. 
5.   A további osztályok ugyanezt a szabályt tartják be. 
6.    A negyedikesek 13:00 óra után ebédelnek. 
7.   Az 5. óra után végző felső tagozatosok 12:30-13:00 óra között ebédelnek tanári felügyelettel. Az  
       ebédlőben a felügyeletért felelős pedagógus látja el az irányító-vezető szerepet. 
8.   A 6. óra után végző felső tagozatosok 13:30 után ebédelnek tanári felügyelettel. 
9.  A felső tagozaton a tízórai szünetek az alábbiak szerint történik: 

 1. szünetben a 6. és a 8. osztályok tízóraiznak a saját osztályaikban 

 2. szünetben az 5. és a 7. osztályok tízóraiznak a saját osztályaikban 

 A tízóraizó osztályokból az éppen nem étkező gyerekek a folyosókon is tartózkodhatnak az 
előírásoknak megfelelően, maszkban, a védőtávolság megtartásával. 

 A nem tízóraizó osztályok az udvaron tartózkodnak. 

Teendők az iskolában fertőzésgyanú esetén 

A fertőzésgyanús személyt (diák, tanár, egyéb dolgozó) haladéktalanul el kell különíteni.  
A fertőzésgyanús személynek azonnal szájmaszkot kell vennie, és az osztályfőnöknek vagy az 
intézményvezető (távollétében bármelyik vezető-helyettes vagy munkaközösségvezető) által 
megbízott személynek a második emeleti orvosi szobába kell kísérnie, tartva közben az 1,5 m – 2 m 
távolságot.  
A kísérő személynek is szájmaszkot kell vennie, a lekísérés után vírusölő készítménnyel 
kézfertőtlenítést kell végeznie. 
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Fertőzésgyanús tanuló esetén az osztályfőnök vagy az intézményvezető (távollétében bármelyik 
vezető-helyettes vagy munkaközösségvezető) által megbízott személy csomagolja össze a diák 
felszerelését, és eljuttatja azt az elkülönítésre kijelölt helyiségbe (multimédiás terem). Ezt a 
műveletet védőmaszkban és egyszer használatos gumikesztyűben kell végrehajtani! Gumikesztyű a 
titkárságon kérhető. A kontakt előtt és után kötelező vírusölő készítménnyel kézfertőtlenítést végezni! 
A művelet után fertőtleníteni kell a fertőzött személy helyét, illetve azokat a területeket, ahol a 
holmijait tárolta. 
Fertőzésgyanús esetnél haladéktalanul értesíteni kell az iskolaorvost, a szülőt és az intézményvezetőt. 
Az elkülönített személy csak az elkülönítőben (orvosi szoba) tartózkodhat. A felügyelettel megbízott 
munkatárs köteles a lehetőségeihez mérten a legrövidebb idő alatt átvenni a fertőzésgyanús diák 
felügyeletét. Fertőzésgyanús tanulót egyedül tilos hazaengedni! Az elkülönítőt csak abban az esetben 
hagyhatja el, ha erre az iskolaorvos vagy a diák háziorvosa engedélyt adott! 
Az elkülönített diák étkezését és felügyeletét biztosítani kell. Annak, aki fizikai kapcsolatba lép az 
elkülönített diákkal, kötelező szájmaszkot és egyszer használatos gumikesztyűt viselnie. A kontakt 
előtt és után kötelező vírusölő készítménnyel kézfertőtlenítést végrehajtani. 

Kommunikációs alapelvek 

Gondot fordítunk arra, hogy diákjainkkal megértessük a járványhelyzet lényegét és az ilyenkor helyes 
viselkedés szabályait. Ez minden pedagógus felelőssége, de elsősorban az osztályfőnökök 
tájékoztatják diákokat a szükséges tudnivalókról.  
A szülők tájékoztatása a szülői értekezleteken, fogadóórákon, honlapunkon, az intézmény Facebook 
oldalán, a KRÉTA rendszeren keresztül küldött üzenetben történik.  
A szabályzat érvénybe lépése után (2022. január 25-től) a fogadóórákat e-maillel, telefonos vagy 
online konzultációval lehet helyettesíteni. Személyes találkozásra az iskolaudvaron van lehetőség. Az 
épületbe való belépés kizárólag a védettségi igazolvány bemutatásával, különösen fontos esetekben, 
lehetséges. 
Az intézményben betartandó szabályokat közzétesszük honlapunkon, és szükség esetén aktualizáljuk. 
Jelen módosított szabályzat 2022. január 25-én lép hatályba, érvényes visszavonásig.  

 

A szabályzatot 2022. január 25-én jóváhagyta: 

 
Mezriczky Lajos 

intézményvezető 

 

Melléklet:  

INTÉZKEDÉSI TERV A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 5. verzió 2022. január 17., Oktatási Hivatal, Budapest 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/Intezkedesi_terv_5_egyseges_szerkez

etben.pdf - 2022.01.24. 
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