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Mellékletek 

1.sz. mellékletek: Intézkedési Terv a 2020/2021. Tanévben a Csenki Imre 

Alapfokú Művészeti Iskola járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről 

1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS  

1.1 Intézményünkben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

elvégezni. A takarítások végrehajtását az iskola vezetői ellenőrzik.  

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során a Nemzeti Népegészségügyi Központ  

(a továbbiakban: NNK) ajánlását kell alapul venni. 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító- és fertőtlenítőszerek biztosítása a fenntartó feladata. Az időszakosan szükséges 

mennyiséget rendelkezésre bocsátja.  

2. A CSENKI IMRE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LÁTOGATÁSA 

A KIALAKULT JÁRVÁNYÜGYI HELYZET IDEJE ALATT 

2.1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. 

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt.  

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van. 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. Szülő, kísérő 2020.10.01-től nem léphet be az iskola épületébe! A szülők csak indokolt 

esetben kísérjék el intézményünkbe gyermekeiket. Ha elkerülhetetlen a személyes jelenlét, 

lehetőség szerint az udvaron, a védőtávolságot betartva várakozzanak.  

TILOS az intézmény területére lépni annak a személynek, akinek az új típusú koronavírus 

fertőzésre jellemző tünetei vannak, ill. a belépést megelőző 3 napban hasonló tüneteket 

tapasztalt: KÖHÖGÉS, -NEHÉZLÉGZÉS, - LÁZ, -HIDEGRÁZÁS, -IZOMFÁJDALOM,  -TOROKFÁJÁS,- 

ÍZ- ÉS SZAGLÁSZAVAR 

Ha a szülő a fent felsorolt tünetek közül bármelyiket észleli, azonnal értesítse a háziorvost és 

ne engedje közösségbe gyermekét! 

2.3. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

Az tantermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, adott 

esetben nagyobb terem bevonásával.  

2.4. A közösségi terekben (folyosó, szociális helyiségek) a megfelelő védőtávolság betartása 

különösen fontos, ezért egyszerre csak annyi tanuló és felnőtt tartózkodhat ezekben a 

helyiségekben, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.  
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2.5. Az intézményben a tanítási órarendet úgy alakítjuk, hogy az támogassa a védelmi 

intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását.   

2.6. A tantermi oktatás során az egyéni oktatás és a csoportok beosztása által elkerülhető a 

tanulók keveredése. A növendékek a tanítási nap során lehetőleg ugyanazt a tantermet 

használják.  Amennyiben ez nem megoldható, a csoportok váltása között a tantermekben 

biztosítjuk felületfertőtlenítést és szellőztetést.  

2.7. A néptánc foglalkozások során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

Ennek érdekében, akár rövidített óra keretén belül, lehetőleg kisebb létszámú csoportokat 

kell kialakítani.  Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó párokban, 

kiscsoportokban kell végezni. 

2.8. A zenekari, kamarazenei foglalkozások során is biztosítani kell a 1,5 méteres 

védőtávolságot. A képzéshez használt eszközöket - hangszer, kottaállvány (amennyiben 

azokat nem károsítja) -, felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.  

2.9. Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével 

járó rendezvényeink (szakmai nap, Jubileumi ünnepség stb.) stb. a járványügyi helyzetre való 

tekintettel elhalasztásra kerülnek.  

2.10. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek szintén elhalasztásra 

kerülnek. A szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 

Alaprendszerben (KRÉTA) valamint az egyéb információs felületeken küldött üzenetekkel, 

online módon juttatjuk el a szülőkhöz. 

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

Korm. 

rendelet értelmében a köznevelés intézmény épületébe 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 egy fő kísérheti a testhőmérséklet-mérési pontig, azaz az intézmény bejártáig. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 3.1. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata 

belépéskor kötelező. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő 

alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább 

javasolt a szappanos kézmosás). Az egyes foglalkozásokat, tevékenységeket megelőzően és 

azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítés lehetőségével 

biztosítjuk a személyes tisztaságot. 

3.2. 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 
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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 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. 

3.3. Iskolánkban a mérési pontot a főbejáratnál alakítottuk ki, a helyi adottságok alapján, a 

gyermeklétszámot is figyelembe véve, valamint azt, hogy ne alakuljon ki torlódás. A 

testhőmérséklet-mérést a nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók végzik. 

3.4. A szociális helységekben is biztosítjuk a szappanos kézmosási, illetve vírusölő hatású 

kézfertőtlenítési lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési 

lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk, a textiltörölköző használata 

ebben az időszakban kifejezetten kerülendő. 

3.5. A tantermekben a pedagógusok lehetőség szerint gondoskodnak a tanulók lazább 

elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek 

bevonásával. A pedagógusok, a növendékek által használt hangszereket, eszközöket minden 

tanuló után fertőtlenítik, ill. a tantermekben, folyosókon kéz- és felületfertőtlenítő szereket 

helyezünk ki.  

3.6. A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot lehetőség szerint 

biztosítjuk. 

Az épület minden helységében elvégezzük a napi fertőtlenítő takarítást. 

A csoportos foglalkozások szünetében, a tanulócsoportok váltása között biztosíjuk a kézzel 

gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, villany- 

és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök) fertőtlenítőszeres áttörlését. 

A folyosók, szociális helyiségek kézzel gyakran érintett részeit naponta többször 

fertőtlenítőszeres törlőkendővel áttöröljük. (kilincsek, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, természetes szellőztetésre. Helyiségek ablakát 

időjárás és környező forgalom függvényében letőség szerint nyitva tartjuk. 

3.6. A takarítás, fertőtlenítés elvégzése úgy kerül megszervezésre, hogy az a gyermekek, 

tanulók egészségét ne veszélyeztesse (tanítási időn kívül, ill. a tanulók más helyiségbe, 

udvarra való kiküldése után). 

A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és 

azok viselése szükséges.  
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4. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

4.1 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.  

4.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.   

4.3. 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 betartása szerint szükséges 

eljárni. 

5. TEENDŐK A BETEGSÉG ÉSZLELÉSE ESETÉN 

5.1. Ha intézményünkben tanulónál, pedagógusnál, ill. dolgozónál észlelhetők a betegség 

tünetei, azonnali elkülönítésre kerül sor az erre a célra kijelölt izolációs helyiségben. 

5.2. Ezzel egyidőben értesítjük a szülőt és a háziorvost, a Tisztiorvosi Szolgálatot és a 

fenntartót, jelen esetben a Berettyóújfalui Tankerületi Központot. 

5.3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező! 

5.4. A beteg, vagy karanténban elkülönített tanuló csak orvosi igazolás bemutatásával járhat 

újra az intézménybe, szülői igazolás nem elfogadható! 

5.5 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. 

 

6. KÖTELEZŐ INTÉZKEDÉSEK INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓAN COVID-19 FERTŐZÉS 

ESETÉBEN  

6.1. 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.   

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

az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend 



5 
 

bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult 

szervtől 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 népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák 

meg és hajtják végre.  

6.3. 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.    

6.4. 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 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. 

6.5. A takarítással kapcsolatos kötelező feladatok, fertőzés esetén, az intézmény területén: 

Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a 

nagytakarítás terjedjen ki az alábbiakra:   

- klímaberendezés tisztítása, fertőtlenítése;  

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;  

- ajtók, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;  

- hangszerek, kottaállványok tisztítására;  

- informatikai eszközök tisztítása; 

- radiátorok, csövek lemosására; 

- ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

- képek, tablók, világítótestek portalanítására, pókhálók eltávolítására; 

 - rovar- és rágcsálóirtásra;  

- csaptelepek 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! 

Reméljük, hogy ezeknek a szabályoknak a betartásával elkerülhetjük a vírusfertőzés tovább 

terjedését, illetve támogathatjuk tanulóink, dolgozóink egészségének védelmét, valamint 

biztosíthatjuk a tanév zökkenőmentes lebonyolítását! 
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Segítségüket és megértő együttműködésüket előre is köszönjük! 

Ez a protokoll módosításig, illetve visszavonásig marad érvényben! 

 

   Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola vezetősége nevében:   …………………………………………… 
                                                                                                              Kóródiné Bojtor Anikó 

                                                                                                             intézményvezető 
 

Püspökladány, 2020.09.10. 
 


