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A Reménység Katolikus Általános Iskola 

járványügyi eljárásrendje 

Az EMMI által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményben a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című dokumentum alapján az 

alábbi határozatot hozom: 

Iskolába érkezés és távozás 

A tanuló csak tünetmentesen látogathatja az intézményt. 

Napközben rosszullét esetén a gyermek szüleit értesítjük, és a tanulót haza kell vinnie a szülőnek. A 

szülők érkezéséig a gyermeket elkülönítjük társaitól. 

Amennyiben a szülő gyermekén tünetet észlel, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjon orvosi vizsgálatról.  

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 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.”COVID-fertőzést esetén a gyermek – hasonlóan más 

megbetegedésekhez – csak orvosi igazolással térhet vissza az iskolába. 

Az iskolába érkező gyerekek és felnőttek kézfertőtlenítés, október 1-jét követően lázmérés után 

léphetnek az épületbe. A tiszti főorvos rendelete alapján 37,8 °C alatti testhőmérséklet esetén látogatható 

az intézmény. 

A negyed 7.15 előtt érkező gyermekek tanári felügyelet mellett a földszinti folyosón várakoznak. Az 

osztálytermekbe 7.15-től mehetnek be. A 2-es teremben az eljárásrend alatt nem tartunk reggeli 

gyülekezőt. 

Kérem a szülőket, hogy az iskolába érkezéskor gyermeküktől az intézmény épületén kívül váljanak el!  

Szülők az iskolai ügyintézésüket csak indokolt esetben végezzék személyesen, ha lehet, inkább 

telefonom, vagy elektronikus levelezéssel (e-mail, Mozanapló stb.) intézzék! Belépési szándékukat a 

recepciós kollégának jelezni kell, mert engedéllyel léphetne csak be az épületbe! 

A diákokért érkező szülők a felcsengetés után lehetőleg az épület előtt, a kellő távolság megtartásával 

várakozzanak! Rossz idő esetén elkerülve a csoportosulást, maszkban és a kellő távolság megtartásával 

várakozhatnak a szülői váróban. A leadott időpontok szerint pontosan érkezzenek gyermekeikért!  



 

Napközben az iskolában 

Az osztályok csak szükség esetén vándorolhatnak (csoportbontás, szaktermi kísérlet, informatika)! 

Órák alatt a mosdókat és a kilincseket, játékokat, szünetekben a szaktermek asztalait fertőtlenítjük. 

Testnevelés óra előtt az alsó tagozatnak az osztályban kell öltöznie. 

A felsősök testnevelésórán a jelzőcsengőkor már induljanak öltözni. 

A gyakori kézmosást mindenkitől elvárjuk. Szünetekben kerüljük a csoportosulást! 

Az iskolában tanórán is mindenkinek kötelező a maszk viselése, tagozattól függetlenül! 

Testnevelés órán, gyakorlat alatt nem kell maszkot viselni, de a távolságot be kell tartani, és az óra előtt, 

óra után is használni kell a maszkot. 

A kerületben közterületen is kötelező a maszk viselete, ennek megfelelően tartózkodjunk az iskolán 

kívül! 

Szünetekben kötelező a szellőztetés! 

A hétkezdő áhítatokon, szentmiséken online veszünk részt. 

A fogadóórát regisztráció alapján, a honlapon leírt módon online tartjuk. 

Iskolai étkezés 

A tanulók a meghatározott időpontban, az ebédlőben felmatricázott útvonalon, a jelzett távolság 

megtartásával közlekedhetnek. Étkezés előtt a kézmosás kötelező! 

A tálca és szalvéta önálló elvétele után az ebédet és az evőeszközt a konyhai dolgozótól veszik át. 

Az ebéd elfogyasztása után a tálcát és az evőeszközöket a szokásos módon helyezik el.  

Az asztalok fertőtlenítését a konyhai dolgozók végzik. 

Hiányzások kezelése: 

A megbetegedett gyermekek csak orvosi igazolással térhetnek vissza az iskolába. 

A hatóságilag elrendelt karantént igazolt hiányzásnak tekintjük, viszont karantén esetén nem elegendő 

a szülői igazolás. 

A hatósági karanténba került tanuló a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és 

számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 

Az egyéni karantén nem tartozik a digitális munkarend hatálya alá, így ilyen esetben a tanuló 

köteles maga gondoskodni a tananyag és a házi feladat pótlásáról. 

A szülő továbbra is évente 5 tanítási napot igazolhat. 

 Az intézmény teljes vagy részleges bezárásáról kizárólag az Operatív Törzs dönthet. 
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Az esetleges bezárást követően életbe lép a „Tantermen kívüli digitális munkarend”.  A szülői igényeket 

figyelembe véve az intézményben megszervezésre kerül a gyermekfelügyelet. Ekkor is csak 

tünetmentes gyermek látogathatja az intézményt. 

Budapest, 2020. augusztus 31. 

Géczy Árpád s.k. 

    igazgató 


