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Szülői tájékoztató 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermek-

nél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

Milyen tünetek utalhatnak koronafertőzésre? 

COVID fertőzésre gyanús, amennyiben hirtelen kezdettel a gyermeknél, tanulónál az alábbi 

tünetek legalább egyikét észlelik:  

- köhögés ( száraz, ingerlő jellegű) 

- láz 

- nehézlégzés 

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara. 

A fertőzést valószínűsíti, amennyiben a tünetek kezdetét megelőző 14 napban az illető szoros 

kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel, ill. olyan országban/ területen/intézményben 

tartózkodott, ahol igazolt COVID-19 járvány zajlik. 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronafertőzés gyanú vagy igazolt fertő-

zés van és az orvos utasításáig a gyermek az intézményt nem látogathatja. 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

A tünetek megjelenését a diákok jelezzék a pedagógusnak, kollégiumi nevelőnek.  

A tüneteket mutató személyre az orrát és száját eltakaró sebészeti maszkot kell helyezni és 

ideiglenesen el kell különíteni az intézmény többi dolgozójától, tanulójától. Egy elkülönítő he-

lyiségben egyszerre csak egy gyanús eset lehet. A tanuló felügyeletét végző és a helyiség taka-

rítását végző személynek sebészeti maszkot, védőszemüveget vagy arcvédőt, gumikesztyűt, 

hosszú ujjú védőköpenyt kell viselnie és kézfertőtlenítést kell végezni a tünetekkel rendelkező 

személy érintése előtt és után, valamint a védőfelszerelés felvétele előtt, levétele után. Lehető-

ség szerint a tüneteket mutató személytől legalább 1 méteres távolságot kell tartani. Gondos-

kodni kell a helyiség folyamatos szellőztetéséről az ajtó zárva tartása mellett.  

Gyanús esetekben szükséges a szülő értesítése mellett az iskolaorvossal ill. a gyermek házior-

vosával történő telefonos konzultáció, aki dönt a további teendőkről. A tünetekkel rendelkező 

gyermek ne használja a tömegközlekedést, hanem egyénileg autóval, sz. e. mentővel szállítsák 

sebészi maszkban. 

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

A tanítási szünetekben a folyosón, és a büféből történő vásárlás során a megfelel távolság-

tartás és a maszk használata kötelező. 



Értesítési protokoll szülők részéről otthoni betegség észlelés esetén: 

 a szülő értesíti az intézményt a lehetséges fertőzés/betegség gyanújáról, 

 felveszi a kapcsolatot a háziorvossal (aki dönt a további teendőkről), 

 a szülő értesíti az intézményt a háziorvos döntéséről, 

 egyéb betegség esetén a szülő elektronikus formában igazolást küld. 

A jelzést telefonon a következő elérhetőségekkel teheti meg: titkárság: 30/4019344, intézmény-

vezető: 30/4019139. Elektronikus formában a Kréta e-ügyintézés, vagy üzenetküldés javasolt. 

Az intézményvezető e-mail címes elérhetősége: majer.anita@mfg.hu 

Minden köznevelési intézmény számára javasolt, hogy az első félévben esedékes, nagy lét-

számú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalag-

avató, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:  

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,  

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),  

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,  

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének kor-

látozása. 

Mit tehetnek a krónikus beteg tanulók és szüleik a fokozott védelemért? 

 A krónikus beteg gyermek kérjen igazolást a háziorvosától a krónikus betegségéről, 

ill. a javasolt óvó-védő teendőkről, s tartsa be azokat. 

 A megfelelő iskolai ellátás érdekében kérjen segítséget az iskolaegészségügyi szol-

gálattól, osztályfőnöktől, kollégiumi nevelőtől! 

 Konzultáljanak a háziorvossal az ajánlott önkéntes védőoltásokról! 

 Kerüljék a tömegközlekedést, tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot, amennyiben 

ez nem lehetséges, viseljenek maszkot! 

 Osztályteremben a friss levegő közelében üljenek, kerüljék a zsúfoltságot! 

 Naponta többször mossanak kezet, kerüljék az arcuk piszkálását! 

 Fokozottan ügyeljenek a napi folyadékbevitelre, rendszeres étkezésre, zöldség-gyü-

mölcsfogyasztásra, az állapotuknak megfelelő rendszeres testmozgásra, alvásra, vi-

dámságra! 

 Elhúzódó betegség, hiányzás esetén konzultáljanak az osztályfőnökkel a távoktatás 

lehetőségéről. 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett cso-

portba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, lég-

zőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) 

vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt be-

mutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő 

továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcso-

lattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.   
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A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási in-

tézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.  

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  

 Az intézmény bejáratánál, minden szinten vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 

használatára kötelező. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő ala-

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

szappanos kézmosás).  

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású 

kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítettünk. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.  

Az osztálytermekben vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk el. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenysége-

ket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel 

biztosítjuk a személyes tisztaságot.  

 A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók részletes felvilágosítást kapnak. (A gyer-

mekeknek ismertetjük az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögés-

kor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, 

esetleg kézfertőtlenítés. ) 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk 

a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik 

minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát 

időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.  

Fertőtlenítő takarítás során különös gondot fordítunk a gyakran érintett eszközök, felületek fer-

tőtlenítésére ( kilincs, villanykapcsoló, korlát, asztal, pad, szék, informatikai eszközök, csapte-

lep, WC lehúzó). 

AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDJE: 

 Az iskola-egészségügy a tevékenységét az iskolavezetéssel egyeztetett munkaterv sze-

rint végzi. 

 Vizsgálatra történő várakozási időt optimalizáljuk a vizsgálatok ütemezésével. 

 A preventív vizsgálatra várókat és a panaszokkal rendelkező tanulókat lehetőség szerint 

térben és időben elkülönítjük. 

 Az aktuális eljárásrend utasításait betartjuk. 

 Vizsgálatra érkezőknél kézfertőtlenítés, lázmérés, maszk használata. Két tanuló között 

a tanuló által érintett felületek fertőtlenítése, szellőztetés. A dolgozóknál maszk, köpeny 

használata, kézfertőtlenítés. Szájüreg vizsgálatakor arcvédő javasolt.  

 dTap és MMR oltások egyidejű adására van lehetőség, amennyiben ezt az iskolaorvos 

a kormányhivatalnál kezdeményezi. 


