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I. BEVEZETÉS 

 

Ez az intézkedési terv a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola, mint 

székhelyintézmény (4100 Berettyóújfalu, József A. u. 11.) részére készült.  Azt szolgálja, 

hogy diákjaink, családtagjaik és az iskolai dolgozók egészségesek maradjanak. Ennek 

érdekében tartalmazza azokat az egészségvédelmi intézkedéseket és szabályokat, melyek 

betartása tanulóinkra, dolgozóinkra és az iskolával kapcsolatba lépő személyekre 

vonatkoznak.  

Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt alakított ki, amelyen keresztül 

az aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és 

a köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok kerülnek napra 

készen közzétételre. 

 

II. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE 

 

2.1. A takarító személyzet feladatai 

 

Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítás történt a 

tanévkezdés előtt. Ehhez a takarító személyzet oktatása is megszervezésre került.  

 

2.2. A pedagógusok feladatai 

 

● Tanítási órákon – lehetőség szerint rendszeresen – beszélgetni kell a diákokkal: 

- a fertőzések, megbetegedések megelőzése kapcsán fontos teendőkről,  

- az új biztonsági szabályok betartásának fontosságáról; 

- a helyes kézmosásról, illetve annak gyakoriságáról; 

- a tüsszentés és köhögés során célszerű zsebkendőhasználatról. 

● Szünetekben, étkezéskor, tanítási órák után a tanulókat figyelmeztetni kell az új biztonsági 

szabályok betartására, ha szükséges. 

● Az osztályfőnökök kiemelten figyeljenek oda 
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- az osztálytermek szellőztetésére; 

- az osztályterem higiéniájára; 

- a takarító személyzet megnövekedett munkájának megkönnyítésére azzal, hogy a 

tanulók a tanítási nap végén a székeket felrakják, a szemetet összeszedik és az udvari 

szemétgyűjtőbe leviszik. 

● A szülők tájékoztatása online felületeken (pl. KRÉTA) vagy a tanuló ellenőrzőjén keresztül, 

illetve telefonon történjen! 

● A személyes találkozást igénylő fogadóórák megtartása – az időjárás figyelembe vételével – 

elsősorban a szabadban történjen! 

● Minden intézményi dolgozó közös felelőssége betegség tüneteit mutató tanuló elkülönítése. 

● Ha egy dolgozó tudomására jut az iskolával kapcsolatba hozható személy COVID-19 

érintettsége vagy számára karantén elrendelése, arról haladéktalanul tájékoztatnia kell az 

intézmény vezetőjét! 

● Minden dolgozónak tudnia kell, hogy a COVID-19 beteg és a betegség gyanújával érintett 

személy neve és adatai szenzitív adatok, ennek okán adatvédelem alá esnek. Az adatok 

kiadása – az intézményvezető személyén kívül – büntetőjogi következményekkel jár. 

 

III. AZ INTÉZMÉNY FERTŐTLENÍTÉSE 

 

● A fertőtlenítő takarítás megvalósítása folyamatos a tanév során. A szükséges 

fertőtlenítőszereket az Állami Egészségügyi Ellátóközpont biztosítja a Berettyóújfalui 

Tankerületi Központon, mint iskolánk fenntartója révén. 

A takarítást az intézmény vezetősége rendszeresen ellenőrzi. 

● Gondoskodni kell a tantermekben, mosdókban a szappanok és papírtörlők folyamatos 

utánpótlásáról Felelősök: osztályfőnökök és a takarító személyzet. 

● Vírusölő, kézfertőtlenítő szereket a bejáratoknál és a tantermekben folyamatosan biztosítani 

kell! Felelősök: osztályfőnökök és a takarító személyzet. 

● Az iskolaudvar játékait folyamatosan fertőtlenítjük. Felelős: karbantartó 

mailto:iroda@jozsefa-bu.sulinet.hu


Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola  

4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11. 

Tel., fax.: (54) 402-052 

Igazgató tel.: (54) 500-007 

Honlap: www.jozsefattilaiskola.hu 

     E-mail cím: iroda@jozsefa-bu.sulinet.hu        

 

  

                                                

5 

● A kézzel gyakran érintett felületek (kilincsek, mosdók, villanykapcsolók, korlátok, 

informatikai eszközök, WC lehúzók) fertőtlenítése nap közben folyamatos. Felelős: a fő 

munkaidőre beosztott takarító 

 

IV.  AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 

 

4.1. A 431/2020. (IX.18.) Korm.rendelet új előírásai 

 

„A köznevelési intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges 

karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló 

kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a tanulón kívül más személy nem léphet be.  

4.2. Tanulókra és szüleikre vonatkozó szabályok 

 Csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja az iskolát. A szülőket 

tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a gyermeküknél tüneteket észlelnek, tartsák 

otthon! Ilyen esetben kötelező értesíteni a gyermekorvost és az iskola vezetőjét! 

(Legjellemzőbb tünetek: láz, száraz köhögés, fáradtság, az íz- és a szaglásérzékelés 

zavara, vagy elvesztése. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, 

orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.) A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha a 

gyermek bármilyen ok miatt karanténba kerül, vagy ha a gyermeknél koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 Minden iskolába lépő gyermek kezét lefertőtlenítik az iskola munkatársai. 

 2020. október 1-jétől mindenkinél, aki az intézménybe belép testhőmérséklet mérés 

történik. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a 

testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. Azt a kiskorú tanulót, akinek a 

testhőmérséklete meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott értéket 

(37,8°C), elkülönítjük, és értesítjük a gondviselőt. Nagykorú esetében az iskolába 

lépés ilyen esetben nem megengedett. A kiskorú tanulót egy fő nagykorú személy csak 

maszkban kísérheti el a testhőmérséklet-mérési pontig. /431/2020. (IX.18.) 

Korm.rendelet/ 
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 Mivel a szülők az iskolába gyermekükkel nem léphetnek be, a kicsik iskolatáskáját az 

iskola első és a hátsó bejárati ajtajainál elhelyezett padokra kell letenni!  

 A reggeli iskolába lépéskor 4 ajtón, meghatározott rend szerint léphetnek be a diákok. 

(barna főbejáraton alsó tagozatos diákok, fehér főbejáraton felső tagozatos tanulók, az 

iskolaudvar felől az aulán át felső tagozatos tanulók, az iskolaudvar pincelépcső felőli 

bejáratán át az alsó tagozatos gyerekek) 

 Az iskolában 5-6 alkalommal kezet kell mosnia szappannal minden diáknak, figyelve 

a csapok mellé felragasztott, helyes kézmosás menetére vonatkozó útmutatót! Kezet 

kell mosni órák után, tízórai előtt, WC használat után, ebéd előtt, udvari játék után, 

testnevelés óra után! Csak papírtörlőt használata megengedett. 

 Az iskolában a tanulóknak kerülniük kell a csoportosulást!  

 Több osztály tanulói ne keveredjenek! 

 A tanítási nap közben bármilyen betegség tüneteit mutató tanuló elkülönítésre kerül. 

Lázát megmérik. A szülő/gondviselő  értesítése minden esetben megtörténik, akinek a 

gyermekorvost értesítenie kell! A szülő ilyenkor maszkban, kézfertőtlenítést követően 

léphet az iskolába! 

 A szülő csak az intézményvezető engedélyével léphet az iskolába! 

4.3. A dolgozókra és a tanulók ellátását végző egyéb szakemberekre vonatkozó 

szabályok 

 2020. szeptember 1-jéig, illetve első alkalommal, az iskolába belépve nyilatkozatot 

kell tenni az egészségi állapotra vonatkozóan!  

 Mindenki csak tünetmentesen léphet be az iskolába!  

 Az iskolaépületbe való belépéskor minden alkalommal használni kell a 

kézfertőtlenítőt! 

 Aki a COVID-19 tüneteit észleli magán, haladéktalanul értesítenie kell az 

iskolavezetést és a háziorvost! 
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 Kötelező értesíteni az iskolát, ha bármilyen ok miatt karanténba kerül valaki, illetve. 

ha koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés igazolódik be. 

 Az ügyviteli dolgozók a kézzel gyakran érintett felületeket rendszeresen fertőtlenítik. 

 A tanulóktól a 1,5 m távolság betartására törekedni kell! 

4.4. Az iskola működtetése kapcsán belépő személyekre vonatkozó szabályok 

● Maszk használata kötelező! 

● Az iskolaépületbe való belépéskor minden alkalommal használni kell a kézfertőtlenítőt! 

● Első alkalommal, az iskolába belépve nyilatkozatot kell tenni az egészségi állapotra 

vonatkozóan! 

● Mindenki csak tünetmentesen léphet be az iskolába!  

V. AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE 

5.1. Tantermek használata 

● Figyelni kell a tanulók elhelyezkedése során a távolságtartásra! 

● A tanítási órákon a tanulók számára a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

● Folyamatosan legyenek nyitva a tantermek ablakai (lehetőség szerint az ajtók is), 

hogy a légcsere biztosított legyen! 

● Teremcserék esetén gondoskodni kell a teremhasználat után a padok 

fertőtlenítéséről!  Felelős: az órát befejező pedagógus 

● Szaktantermek (informatika terem, idegen nyelvi terem, csoportszobák, stb.) minden 

óra után kerüljenek lefertőtlenítésre! Felelős: az órát befejező pedagógus 

● A tanítási órák után minden diáknak haza kell mennie, aki nem napközis vagy 

tanulószobás! (Se az udvaron, se az aulában, se a folyosókon, se a teremben nem 

tartózkodhatnak a diákok!)  Ez alól kivételt képeznek a pedagógusok által tartott 

egyéb iskolai foglalkozások (szakkör, tehetséggondozó vagy felzárkóztató óra, DSK 

foglalkozás, fejlesztő óra, gyógytestnevelés) 
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5.2. Csoportszobák, informatika termek használatának rendje 

● Ezek a termek zárva tartandók! Belépés csak a pedagógussal lehetséges. 

● A gyermekek kezét a terembe való belépéskor a pedagógusnak le kell 

fertőtlenítenie! 

● A terem szellőztetése folyamatos legyen! 

● Az informatika termekben a billentyűzet fertőtlenítése az órák után történjen meg! 

Felelős: az informatikát tanító pedagógus 

5.3. Tornaterem használatának rendje  

● Az öltöző használata 

- Az öltözőbe nem mehetnek be addig a tanulók, míg a pedagógus (vagy 

asszisztens) a  kilincseket, padokat le nem törölte! 

- Ne egyszerre öltöznek fel a gyerekek, így nem lesz torlódás!  

- Az öltözésnél, az öltöző átadásánál ne legyen csoportosulás!  

● A testnevelés óra/DSK foglalkozás a szabadban tartandó, kivéve rossz idő estén. (Felső 

tagozat: kézilabda pálya, alsó tagozat: két tornaterem közti tér.) 

● Az óra előtt és után is mosson mindenki kezet szappannal!  

● Fertőtlenítsük a sportszereket, mielőtt használatra kerülnek! Felelős: testnevelést tanító 

pedagógus 

● Tartsa be mindenki a 1,5 méteres távolságot! Mellőzni kell az érintkezést igénylő 

feladatokat! 

● Nyissunk ki minden ajtót és ablakot a tornateremben, amit csak tudunk! Felelős: órát 

vezető pedagógus/edző 

5.4.     Könyvtárhasználat rendje 

• Kézfertőtlenítőt minden belépő diáknak használnia kell! 

• Szájmaszk használata kötelező! 1,5 méteres távolság betartása kötelező! 

• Egyszerre csak 5 diák tartózkodhat a könyvtárban, hogy a különböző tanulócsoportok 

keveredése ne történjen meg! 

• Egy osztályközösség számára tartható foglalkozás, ügyelve a védőtávolságra!  
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5.5. Mosdók használatának rendje  

● A mosdóban EGYSZERRE MAXIMUM 3 FŐ tartózkodhat. 

● Mosdó használata előtt és után is mosson kezet szappannal mindenki! 

● Folyamatosan legyenek nyitva a mosdók ablakai, hogy a légcsere biztosított legyen! 

● Mindenki csak a tanterméhez legközelebb lévő mosdót/WC-t használhatja!  

● A felső tagozatos diákok semmiképp se mehetnek az alsósok folyosójára, mosdójába! 

Ugyanígy az alsós diákok sem mehetnek a felsősök folyosójára, mosdójába! 

5.6. Védőtávolság, szünetek rendje 

 Az iskola épületében minden diák a tanteremben tartózkodhat, más osztályokkal 

kerülje a keveredést!  

 A folyosón a védőtávolság betartásáért minden pedagógus felelős. Kiemelten az 

ügyeletes nevelők. 

 Az osztályteremben a tanulók egymástól a lehető legtávolabb üljenek (vagy álljanak)! 

 A tanulók sehol ne csoportosuljanak! A közösségi terekben (folyosókon, lépcsőkön, 

aulában) a 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező! 

 Az osztályok a következő rend szerint vonulhatnak szünetben le a számukra kijelölt 

udvarra! (A szünetekben a beosztástól eltérni csak külön vezetői engedéllyel lehet.) 

- 1-2. osztályok külön-külön vonuljanak ki az üres telek felé eső ajtón!                   

(1. osztályosok jelzőkor, 2. osztályosok kicsengetéskor.) 

- 3-4. osztályok külön-külön vonuljanak ki a 2 tornaterem közti udvarra a 

pincelépcsőnél lévő ajtón! (3. osztály jelzőkor, 4. osztály kicsengetéskor.)  

- 5-6. osztály aulán át csak a kézilabda pályára mehetnek (7.30-7.45, 9.50-10.00, 

11.40-11.50)  

- 7-8. osztály aulán át csak a kézilabda pályára mehetnek (8.45-8.55, 10.45-10.55, 

12.35-12.40) 
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5.7. Étkezés rendje 

● Minden étkezés előtt mindenki mosson kezet! 

● Az ebédlőben fertőtlenítő szerek, szappan és kéztörlő biztosítása – a 

gyermekétkeztetést biztosító KÖSZI vezetőjével történt egyeztetés szerint – a KÖSZI 

feladata. Ugyanígy az ott dolgozókkal kapcsolatos járványügyi szabályok betartatása 

is. 

● Alsó tagozatos tanulók étkezése: 

o A tízórai elfogyasztása előtt a padok fertőtlenítő permetezése történjen meg! A 

tízórai kiosztása gumikesztyűben történjen!  Felelős: a 2. órát tartó 

pedagógus 
o Az ebédeltetés egy napirend szerint történik, mely minden tanteremben 

kifüggesztve  található.  Attól eltérni nem lehet! (1. sz. melléklet) 

o Az uzsonna elfogyasztása előtt a padok fertőtlenítő permetezése történjen meg! 

Az uzsonna kiosztása gumikesztyűben történjen! Felelős: napközis nevelő 

 

● Felső tagozatos tanulók étkezése: 

o A tízóraiért – szokás szerint – 9.40-kor át kell menni az étkezőbe! 

o Az ebédeltetés egy napirend szerint történik, mely minden tanteremben 

kifüggesztve található. Attól eltérni nem lehet! (1. sz. melléklet) 

 

● Büfében történő vásárlás 

◦ Vásárlás csak maszkban, és egymástól 1,5 m távolságra! (segít a talajra ragasztott 

jelzés) 

◦ A büfé és környéke rendszeres fertőtlenítéséről a büfét üzemeltető vállalkozó 

gondoskodik. A büfébe érkező, árut szállítók kézfertőtlenítés után, maszkban 

mehetnek el a büféig. A büfét üzemeltető az ételek készítésénél gumikesztyűt 

viselni köteles! 

 

VI. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

6.1. Teendő betegség tüneteit mutató tanuló esetében – a hiányzás igazolása 

● Beteg diákot el kell különíteni az erre kijelölt helyen! Az elkülönítést az 

iskolavezetésnek jelezni kell! Felelős: az osztályban tanító pedagógus  

● A beteg gyermeket ellátó személynek kötelező viselnie maszkot és védőkesztyűt! 

● Az osztálytermet alaposan át kell szellőztetni! 
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● Szülőt értesíteni kell, akinek érte kell jönnie gyermekéért! Fel kell hívni a szülő 

figyelmét, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermekorvost! Felelős: a beteg 

gyermeket ellátó nevelő, iskolavezetés 

● A betegség gyanújával érintett személy távozása után a helyiséget teljes körűen 

fertőtleníteni kell! 

● Amennyiben a gyermekorvos COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, az iskola 

értesítése a szülő feladata. 

● Beteg diák esetében – mint ahogy eddig is, - segítjük a KRÉTA felületén keresztül a 

tanuló oktatását. Felelős: osztályfőnök/osztályt tanító pedagógusok és az iskolavezetés. 

● Betegség után a tanuló csak orvosi igazolással/kórházi zárójelentéssel térhet vissza az 

iskolába! 

● Krónikus betegséggel élő gyermek esetén a kezelőorvos írásos állásfoglalása szükséges 

a tanuló iskolalátogatását illetően. 

● Allergiás tanulók hozzanak orvosi igazolást! Felelős: osztályfőnök 

● Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági házi karanténba kerül a részére 

előírt karantén időszakára. Ebben az esetben a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

6.2. Teendő betegség tüneteit mutató dolgozó esetében 

● Haladéktalanul el kell különíteni, egyúttal értesíteni kell a dolgozó háziorvosát! 

● Dolgozó betegségéről tájékoztatni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

VII. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉS ESETÉN 

● Az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát a területi népegészségügyi hatóság 

tájékoztatja arról, ha bebizonyosodik, hogy az intézményünkkel jogviszonyban álló tanuló, 

pedagógus vagy egyéb dolgozó tesztje koronavírus-pozitív lesz. 

● Amennyiben az intézményvezető tudomására jut, hogy egy tanuló, pedagógus vagy egyéb 

dolgozó koronavírus-tesztje pozitív lett haladéktalanul bejelentést kell tennie az érinettek 

számáról, tanuló esetén az osztály azonosításához szükséges információról a 
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vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen. A tájékoztatónak személyes adatokat nem 

szabad tartalmaznia! A tájékoztatást a Berettyóújfalui Tankerületi Központ, az illetékes 

kormányhivatal vezetője és a tisztifőorvos felé is meg kell tennie. 

● Rendkívüli szünetet az intézményben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el. 

● A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésről az Operatív Törzs dönthet. Ugyanígy 

történik a normál munkarend szerinti oktatásra való visszaállásról a döntés. 

● A tanulók a digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát nem látogathatják. 

● A digitális munkarendre történő átállás esetén – a szülői igények felmérését követően – az 

iskolai gyermekfelügyeletet meg kell szervezni. Ezeknek a tanulóknak az étkeztetéséről is 

gondoskodni kell! 

VIII. EGYEBEK 

● Tankerületi döntés alapján az első félévben nincs: 

- úszásoktatás, 

- iskolafogászat, 

- tűzriadó. 

● Több osztály együtt nem kirándulhat! 

● Főiskolai hallgatók gyakorlata az intézményben megengedett. 

● A szülői értekezletek/tájékoztatók megtartása online formában, vagy a KRÉTA felületen 

továbbított írásos információk útján kerülnek megvalósításra.
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1.sz. MELLÉKLET 

EBÉDELÉS RENDJE 
(József Attila Általános Iskola) 

IDŐ HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 
11.30-

12.00 h 

1.a – jobb/udvari oldal 

1.b – bal/utcai oldal 

1.a – jobb/udvari oldal 

1.b – bal/utcai oldal 

1.a – jobb/udvari oldal 

1.b – bal/utcai oldal 

1.a – jobb/udvari oldal 

1.b – bal/utcai oldal 

1.a – jobb/udvari oldal 

1.b – bal/utcai oldal 

12.05-

12.30 h 

2.a – jobb/udvari oldal 

2.b – bal/utcai oldal 

2.a – jobb/udvari oldal 

2.b – bal/utcai oldal 

2.a – jobb/udvari oldal 

2.b – bal/utcai oldal 

2.a – jobb/udvari oldal 

2.b – bal/utcai oldal 

2.a – jobb/udvari oldal 

2.b – bal/utcai oldal 

12.35-

12.55 h 

5.a-6.a – jobb/udvari 

oldal 

5.b-6.b – bal/utcai oldal 

5.a-6.a – jobb/udvari 

oldal 

5.b-6.b – bal/utcai oldal 

3.b – jobb/udvari oldal 

6.b-7.b - bal/utcai oldal 

5.a-6.a – jobb/udvari 

oldal 

5.b – bal/utcai oldal 

5.a-6.a-8.a-8.b-

jobb/udvari oldal 

5.b-6.b – bal/utcai oldal 

13.00-

13.20 h 

3.a – jobb/udvari oldal 

3.b – bal/utcai oldal 

3.b – jobb/udvari oldal 

4.b – bal/utcai oldal 

4.a – jobb/udvari oldal 

 

4.a – jobb/udvari oldal 

4.b – bal/utcai oldal 

3.a – jobb/udvari oldal 

3.b – bal/utcai oldal 

13.25-

13.40 h 

7.a-7.b-8.a-8-b - bal/utcai 

oldal 

7.a-7.b-8.a-8-b - bal/utcai 

oldal 

5.a-5.b – bal/utcai oldal 

6.a-7.a-8.a-8.b – 

jobb/udvari oldal 

6.b-7.a-7.b-8.a-8.b – 

bal/utcai oldal 

7.a-7.b – bal/utcai oldal 

13.40-

14.00 h 

4.a – jobb/udvari oldal 

4.b – bal/utcai oldal 

3.a – jobb/udvari oldal 

4.a – bal/utcai oldal 

3.a – jobb/udvari oldal 

4.b – bal/utcai oldal 

3.a – jobb/udvari oldal 

3.b – bal/utcai oldal 

4.a – jobb/udvari oldal 

4.b – bal/utcai oldal 

 

Berettyóújfalu, 2020. 09.01.          

            Kurtán Mónika 

                       intézményvezető 
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