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A Gyárvárosi Általános Iskola Járványügyi Intézkedési Terve 

1. Általános intézkedések, szabályok 

 

 Beteg diákok, tanárok és egyéb dolgozók ne jöjjenek iskolába! 

 Minden iskolai rendezvényt csak a járványügyi szabályok 

betartásával rendezünk. 

 Gyakoroltatjuk a gyerekekkel a szociális távolság betartását. 

 Minden területen különleges figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő 

gyermekekre, valamint a krónikus betegségben szenvedőkre, vagy 

más családi helyzet miatt fokozottan sérülékenyekre. 

 A rendszeres és alapos kézmosást megtanítjuk, és figyelemmel 

kísérjük! 

 Kézfertőtlenítőket biztosítunk a mosdókban, tantermekben és a 

bejáratnál. 

 A közösségi terek rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről 

gondoskodunk.  

 Gyakran szellőztetünk. 

 Ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy bátran tegyék fel kérdéseiket 

és mondják el aggodalmaikat. Tudatjuk velük, hogy normális, ha 

különbözőképpen éreznek ebben a helyzetben, és bátorítjuk őket, 

hogy kérdés esetén forduljanak a tanáraikhoz. Az információkat a 

gyerekek korának megfelelően osztjuk meg, és figyelünk arra, hogy 

a betegség ne legyen kirekesztés, vagy iskolai erőszak alapja. 

 A 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében 2020. október 1-

jétől kötelező a foglalkoztatottak, tanulók testhőmérsékletének 

mérése érkezéskor.  

 Tanuló, dolgozó csak akkor jöhet az intézménybe, ha az érkezéskor 

mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos 

által meghatározott mértéket (37,8 °C).  

 Ha a tanuló testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy 

meghaladja ezt a mértéket, a tanulótól elkülönítjük és erről a szülőt 

vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatjuk. 

 Az iskolai bejáratoknál a testhőmérséklet-mérést az ügyeletes 

pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát segítő kollégák 

végzik minden reggel 7.25-8.00 óráig. 

 



2. Szervezési feladatok 

 A felső tagozatban, ha tanuló a saját osztálytermén kívül tartózkodik, 

kötelező maszkot viselni! 

 A felső tagozatban a pedagógus saját óráján kötelezővé teheti a 

maszkviselést! 

 Az osztályok keveredésének elkerülése céljából a szünetek rendjét az 

alábbi módon szabályozzuk   

- 1. óra utáni szünet (10 perc): minden osztály a saját tantermében 

fogyasztja el az tízórait. 

- 2. óra utáni szünet (15 perc): amennyiben az időjárás engedi, az 

alsó tagozatosok az udvaron töltik a szünetet, a felső 

tagozatosok az osztálytermükben. 

- 3. óra utáni szünet (15 perc): amennyiben az időjárás engedi, a 

felső tagozatosok az udvaron töltik a szüntet, az  alsó 

tagozatosok az osztálytermükben. 

- 4. óra utáni szünet (10 perc): amennyiben az időjárás engedi, az 

alsó tagozatosok az udvaron töltik a szüntet, a felső tagozatosok 

az osztálytermükben. 

- 5. óra utáni szünet (20 perc): amennyiben az időjárás engedi, a 

felső tagozatosok az udvaron töltik a szüntet, az  alsó 

tagozatosok az osztálytermükben. 

 Ebédelés rendje 

- Az alsó tagozatban az osztályok az alábbi rend szerint 

ebédelnek: fél 12-től kezdődően fél órás beosztással egyszerre 3 

osztály ebédel, így biztosítható a szellősebb elhelyezkedés az 

ebédlőben (minden asztalnál 6 tanuló étkezhet). 

- A felső tagozatosok az 5. és a 6. óra után ebédelhetnek beosztás 

szerint, a sorban állásnál biztosítva egymástól a másfél méteres 

távolságot (jelek elhelyezése az ebédlő padlózatán, mindezt 

alapos kézmosás előzi meg). 

 Mosdók használata 

- 8-10 főben maximalizáljuk a mosdókban tartózkodók számát. A 

mosdók előtt jelzésekkel segítjük a várakozók távolságtartását. 



- Az alsó tagozatban az 1.a, 1.b, 2.a, 2.b és 4.b osztályok minden 

órán a jelzőcsengetéskor indulnak mosdóba.  

- A 3.a, 3.b, 4.a osztályok mindig kicsöngetéskor indulnak a 

mosdóba. 

 Az iskola előtti csoportosulás elkerülése céljából az alsó 

tagozatban a napközis foglalkozásokról való kivonulás rendje: 

- A főkapun 16:10 órakor a 16-os, 17-es, 25-ös és 7-es 

teremből vonulnak ki a tanulók a pedagógus vezetésével. 

- A Vágóhíd úti kiskapunál 16:10 órakor a 23-as, 22-es, 21-es 

és 11-es teremből vonulnak ki a tanulók a pedagógus 

vezetésével. 

- A szülők az iskola udvarán nem tartózkodhatnak! 

 Teendő beteg tanuló/dolgozó esetén: 

- Amennyiben a következő tüneteket észleljük, haladéktalanul 

elkülönítjük az érintettet, és értesítjük a szülő/gondviselőt: 

láz/hőemelkedés, torokfájás, köhögés, nehézlégzés, szag-és 

ízérzékelés elvesztése, levertség, hasmenés.  

- Ezt követően a háziorvos utasításainak alapján járjanak el. A 

beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és 

maszk használatát biztosítjuk. 

3. Szülőkre vonatkozó szabályok 

 A szülők felelőssége, hogy olyan gyermeket ne engedjenek iskolába, 

akinél a fenti tünetek jelentkeznek! 

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van! 

 Az intézményben minden szülő köteles száját és orrát eltakaró 

maszk, illetve sál használatára! 

 Kérjük a szülők segítségét abban, hogy biztosítsák a felső tagozatos 

tanulónak a maszkot! 

 A szülők az iskolába csak ügyintézés céljából léphetnek be (maszk). 

 

Az Intézkedési Tervet a gyakorlati tapasztalatok alapján 

megváltoztathatjuk. 



Mellékletek:  

1. Csengetési rend: 

 

- 8:00 – 8:45   – 1. óra 

- 8:45 – 8:55   – szünet  

- 8:55 – 9:40   – 2. óra 

- 9:40 – 9:55   – szünet  

- 9:55 – 10:40   – 3. óra 

- 10:40 – 10:55  – szünet  

- 10:55 – 11:40  – 4. óra 

- 11:40 – 11:50 – szünet  

- 11:50 – 12:35  – 5. óra 

- 12:35 – 12:55 – szünet  

- 12:55 – 13:35  – 6. óra 

- 13:35 – 13:50  – szünet  

- 13:50 – 14:30  – 7. óra 

 


