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A COVID-19 VÍRUSSAL KAPCSOLATOS
(AZ 1. ÉS A 2. KIEGÉSZÍTÉSEKKEL EGYBESZERKESZTETT)
PROTOKOLLELJÁRÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK
A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A 2020. szeptember 30-ig központilag kiadott irányelveket, valamint intézményünk sajátosságait figyelembe véve 2020. október 1-jén az alábbi intézkedések hatályosak, illetve lépnek életbe
iskolánkban:






Nevelési-oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében
csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje
alapján gondoskodjanak 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 jöhet újra az intézménybe.
Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

INTÉZKEDÉSEK A BELÉPÉSSEL, ÜGYELETTEL KAPCSOLATBAN:
 Az épületbe az alkalmazottakon, illetve az alkalmi munkát végzőkön kívül a működési
időben felnőtt nem léphet.
 A szülők gyermekeiket csak az iskola bejáratáig kísérhetik.
 Az a szülő, aki a szokásosnál előbb szeretné elvinni gyermekét, beléphet a zsilipelt előtérbe
addig, amíg a portára bemondja gyermeke nevét, osztályát. Ezt követően viszont haladéktalanul el kell hagynia az épületet, és a lépcsőnél várakozni.
 Az épületbe csak a főbejáraton lehet belépni, kivéve alkalmazottak, és a szállítók, ők a
felsős udvar felől is.
 Bármelyik bejáraton keresztül érkezik valaki az épületbe, jelentkeznie kell a portaszolgálatnál, akik fertőtlenítik a kezét.
 Mindenkinek, aki belép az épületbe a portaszolgálat vírusölő hatású fertőtlenítővel befújja
a tenyerét. Kérünk mindenkit, hogy kézmosáshoz hasonló mozdulatokkal egyenletesen
kenje szét tenyerén és kézfején az anyagot.
 A reggeli két ajtós beléptetésnél Orgon Győzőné (alsós oldal) és Balogh Sándorné (felsős
oldal) felelős az érkezők kezének fertőtlenítéséért. Ezt követően 8.00 órától a munkaideje
végéig Orgon Győzőné, utána az épület zárásáig Wiesenfárth Imréné - hiányzásuk esetén
az aktuálisan beosztott helyettesük - felelős a fertőtlenítésért.
 A testhőmérsékletek mérését egymás közötti beosztás szerint a (gyógy)pedagógiai asszisztensek végzik 8.00 óráig, utána az előző pont szerint, a portai szolgálatot ellátók.
 Az általános ajánlások alapján készített intézményi protokoll szerint a más-más osztályba
járó, de különösen az alsó-, és a felső tagozatos tanulók a zárt térben nem keveredhetnek,
szabad téren is betartandó köztük az 1,5 méteres távolság. Ennek okán, azaz a zsúfoltság
csökkentése érdekében október 1-jétől az intézmény épületében (időjárástól függően a
belső udvaron) 7.30 előtti ügyeletet csak annak biztosítunk, akinek szülője a munkahelyi
elfoglaltságát bizonyítva kérvényt ad be (az iskolai honlapon /www.eotvosbp18.hu/ megtalálható, onnan letölthető).
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A többi tanuló 7.30-tól léphet be az épületbe.
Reggel 7.30-tól minden tanulónak fel kell mennie az osztályfőnöki tantermébe. Ekkortól
ezeken a folyosókon pedagógusi felügyeletet biztosítunk. A szaktantermi órákhoz innen
csak az adott óra előtti jelzőcsengőkor mehetnek le.
A fertőtlenítés fokozása érdekében valamennyi osztály fújható kézfertőtlenítőt kap. Az osztály megnevezését is feltüntető flakont az osztálytanítók, illetve az adott tanórára érkező
szaktanárok viszik magukkal, kezelik, illetve fújják le szükség esetén az érkező tanulók
kezeit.

AZ ALSÓS ÉS A FELSŐS TANULÓK ELKÜLÖNÍTÉSE:
 Az épület főbejáratának mindkét ajtaját nyitva tartjuk. Az alsósok a bal, a felsősök a jobb
oldali ajtón léphetnek be az épületbe.
 A földszinti aulában tanuló a nap során nem tartózkodhat, csak a be- és kilépés, valamint a
szakórára átvonulás időtartamára.
 A kisebédlő melletti ajtót zárva tartjuk. Alsósok a felsős oldalra, és a felsősök az alsós
oldalra sem itt, sem a második emeleten (kémia folyosó) nem léphetnek.
 A szüneteket mindenki a saját folyosóján tölti, kivéve az udvari szüneteket.
 A felsősök az udvari szünet alkalmával csak a középső udvar felsős oldali ajtóját használhatják.
ÉTKEZÉS:
 Az étkezőben a távolabbi ülés érdekében a székek számát csökkentettük.
 Mind az alsós, mind a felsős ebédlőben turnusbeosztás szerint étkezhetnek a tanulók (tanári
felügyelet mellett). A turnusok között az asztalokat fertőtlenítjük, az étkezőt szellőztetjük.
 Az alsós csoportok turnusbeosztásának elkészítéséért felelős: Rezes Csilla szabadidős
mkv., a beosztás betartásáért minden pedagógus.
 A felsős tanulók étkezési beosztása a következő:
o 11.45-12.05 - 5. évfolyamosok
o 12.40-13.00 – 6. évfolyamosok
o 13.35-14.00 – 7-8. évfolyamosok
 Az alsós és a felsős étkezők asztalainak turnusok közötti felületfertőtlenítéséért felelős:
Balázs Sándorné (alsó) és Petrik Melinda (felső).
 Az étkezésre valamennyi tanuló szakszerű kézmosás után érkezzen, az étkezőbe lépés előtt
pedig kézfertőtlenítésen kell átesnie. A fertőtlenítő anyag a bejáratok mellett kerül elhelyezésre. A fertőtlenítésért felelős: Petrik Ibolya (felsős étkező), és valamennyi csoportot étkeztető pedagógus a saját csoportjáért (alsós étkező).
 Az étkezéskor az érintett tanulók a tálaló személyzettől kapják az evőeszközöket, a szalvétát és a poharat.
 Az asztalokon vizeskancsó nincs, az étkezdében, illetve az előtérben lévő vízcsapokból
vehet mindenki egyénileg ivóvizet.
 A tízórait a háromszori étkezésre fizetett alsósok 7.55-ig fogyaszthatják el a nagyebédlőben.
 A háromszori étkezésre befizetett felsősök a tízórait 8.45-kor fogyaszthatják el a kisebédlőben.
 Az uzsonnát személyenként csomagolva kapja meg mindenki.
 Az aulában lévő étel- és ital automatákat nem működtetjük.
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TANÓRÁK:
 Valamennyi tantermünk a mérete és osztályaink tanulólétszáma miatt alkalmas a tanulók
előírt távolságra történő elhelyezésére.
 A tantermek bukóablakait folyamatosan nyitva kell tartani, és a folyosón is folyamatosan
nyitva kell tartani minél több ablakot.
 A klímaberendezések használatát mellőzni kell.
 A szünetekben a termeket teljesen át kell szellőztetni.
 A testnevelés órákat - amíg az időjárás engedi - az udvaron kell tartani. A szülők ehhez
megfelelő öltözetet biztosítsanak gyermeküknek.
 A foglalkozás gyakorlatanyagát úgy kell megszervezni, hogy minél kevesebb testi érintkezésbe kerüljenek egymással a tanulók.
 A szaktantermi és a csoportbontott órákra a házirend betartásával csak a jelző csengőkor
lehet lemenni.
 Akinek a saját tantermében lesz órája, annak jelzőcsengőkor be kell vonulnia a terembe,
ezzel is csökkentve a folyosón találkozó tanulók számát.
 Az informatika terembe lépés előtt az érkező tanulók kezét fertőtlenítjük. Felelősök: adott
tanórát tartó informatika tanárok.
 Énekkart további intézkedésig nem tartunk.
 Az énekórákon további intézkedésig a zenehallgatás, a zenetörténet megismertetése a tanórák anyaga, illetve olyan módszerek alkalmazása amely nem jár nyálcseppek intenzív távozásával. Pl. ritmusgyakorlatok (taps, dobbantás, stb.)
 Sportköri foglalkozást és olyan szakkört, egyéb foglalkozást, ahol több osztályból érkező
tanulók dolgoznának együtt, további intézkedésig nem tartunk.
 Ugyanezen ok miatt nem tartunk szokott formában tagozatgyűlést, és a hagyományőrző
foglalkozásokat is osztályokra kiadott anyagokkal dolgozzuk fel (videofilm, témához illő
kézművesfoglalkozás csoportonként, rajzverseny adott mesére, népdal video megtekintése.
 Az őszi úszásoktatást elhalasztjuk.
ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI:
 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az
egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és
egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni
 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete,
az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi
helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, melynek során folyamatosan együttműködik a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló.
 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel
(időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkentjük.
 Az iskolaorvosi rendelőben biztosítjuk kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen
tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az
eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.
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SZÜLŐI KAPCSOLATTARTÁS:
 A kapcsolattartás elsődleges eszköze a Kréta üzenőfelülete. Emellett az iskola bejáratán
papír alapon, valamint az iskola honlapján (www.eotvosbp18.hu) elektronikusan is tájékoztatjuk a szülőket.
 Szülői értekezleteket online tartunk. Az osztályfőnök az év elején kiadott, illetve visszaküldött adatlapokon feltüntetett elektronikus elérhetőségeken keresi meg a szülőket.
 Intézményünk az online kapcsolattartásra a Google Classroom felületet használja.
 A titkárság a +36-30-357-23-01 telefonon, vagy a titkarsag@eotvosbp18..hu címen érhető
el.
 A Kréta felületre történő szülői belépéshez a honlapunk főoldalán találják a linkeket: Kréta,
e-Ügyintézés. Belépési (akár elfelejtett) jelszót – az év elején leadott e-mail címükre - ezeken keresztül kaphatnak. Mindenképpen szülői jogosultságot használjanak, mert mást és
több információhoz jutnak mint tanulói belépés esetén.
 Amennyiben elkerülhetetlen a szülő személyes ügyintézése az épületen belül (titkárság,
ebédbefizetés), úgy a portán bejelentkezik, a portás értesíti a keresett személyt és feljegyzi
a belépő szülő nevét. A szülő ezután léphet be kizárólag maszkban (!) az épületbe és a
megadott legrövidebb úton haladva, az épületben a legszükségesebb időt eltöltve intézheti
el a hivatalos ügyet.
 A szülők kötelesek azonnal visszaküldeni nyilatkozatukat arról, hogy gyermekük nem mutat Covid tüneteket; gyermekük nem járt az elmúlt két hétben külföldön, és nem találkozott
olyan személlyel, aki külföldön járt, valamint, hogy tudomásul veszik jelentési kötelezettségüket arról, hogy gyermeküket csak egészségesen küldhetik iskolába, és jelentési kötelezettségük van, ha veszélyeztető körülményről tudnak.
MASZKVISELÉS:
 Az intézmény tanulói, dolgozói, az intézményben hivatalos okból tartózkodók (gyógypedagógusok, zenetanárok, szállítók, szakmunkát végzők, stb.) csak szabályosan viselt (orrot
és szájat folyamatosan és teljesen eltakaró) maszkot viselve léphetnek be az épületbe, amelyet bent tartózkodásuk alatt a zárt terekben (tanári szoba, folyosók, stb.) kötelezően és
folyamatosan viselniük kell.
 A tanórák alatt a maszkviselés nem kötelező, de lehetséges és ajánlott.
 A kötelező maszkviselés természetesen nem vonatkozik az étkezőkben a tényleges étkezés
időtartamára, azaz az étel elfogyasztása közben. A belépéskor, az étel kiválasztásakor és a
kivonuláskor azonban igen.
TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE:
 2020. október 1-jétől az épületbe csak testhőmérséklet mérés után lehet belépni.
 A szülők indokolt esetben a mérési pontig kísérhetik gyermeküket.
 Akinek a testhőmérséklete meghaladja a jogszabályban meghatározott értéket (a szabályzat
készítésekor a + 37,8 C°-t), azt tanuló esetén azonnal el kell különíteni (aulában kialakított
terület), felnőtt esetén nem léphet be az épületbe. Az érintetteknek 15 perc elteltével ismét
meg kell mérni a testhőmérsékletét. Amennyiben ekkor is meghaladja az irányadó értéket,
akkor – tanuló esetén - szülője, gondviselője értesítése után vele orvosi vizsgálatra / konzultációra kell mennie.
 Az érintett személy csak érvényes, „gyógyult”, illetve „negatív” tartalmú orvosi igazolás
után térhet vissza az iskolába.
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TÜNETEKET MUTATÓ SZEMÉLY ELKÜLÖNÍTÉSE:
 Tüneteket mutató tanuló elkülönítésére az előcsarnokban kialakított hely szolgál. A tünetes
tanulót az adott foglalkozást tartó pedagógus, illetve a beléptetéskor testhőmérsékletet
mérő személy ide kíséri. Az elkülönítőhöz tartozó készenléti csomag az orvosi szobában
került elhelyezésre. Ennek tartalma: maszk, gumikesztyű, fertőtlenítő folyadék. A beteg
gyermek felügyeletét ellátó személynek a maszk mellett kesztyű használata is kötelező.
 Az elkülönítés tényéről az iskolavezetést haladéktalanul értesíteni kell.
 Az érintett szülők értesítéséről és az elkülönített tanuló(k) felügyeletéről az iskolavezetés
intézkedik.
TEENDŐK KORONAVÍRUS-GYANÚ VAGY IGAZOLT BETEGSÉG ESETÉN:
 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét
fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket
 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!
 Amennyiben a családon belül vagy a gyermek környezetében koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, a szülők az iskola értesítése után az NNK eljárásrendje, illetve határozata
alapján járnak el.
 A kontaktkutatás nem az iskola feladata!
 A gyermek bármi okból történt hiányzása után csak orvosi igazolással térhet, fertőzöttség
esetén csak negatív teszt eredménnyel térhet vissza közösségünkbe.
 Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
TEENDŐK KRÓNIKUS BETEG GYERMEK ESETÉN:
 Az iskolából történő távolmaradás csak orvosi javaslatra fogadható el. Az ennek alapján
hozott intézményvezetői határozat igazolja a hiányzását.
 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, 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.
 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 Azonban részére nem biztosítunk digitális oktatást. A Kréta felületen megismert feladatok
elvégzésével halad a tananyag(ok)ban. Alkalmanként a Kréta felületen keresztül értékeljük.
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AZ ÉPÜLET TAKARÍTÁSA:
 A takarítók az általánosan kiadott takarítási beosztás szerint végzik munkájukat a következő kiegészítésekkel:
 A felmosáshoz és a szaniterek porcelánjainak lemosásához hipós fertőtlenítő oldatot kell
használniuk. A saját területüket a meghatározott egy helyett legalább két alkalommal kell
naponta végigmosni.
 A szokásos takarítási tennivalók mellett valamennyi területen folyamatosan felület fertőtleníteni kell az ajtó- és az ablakkilincseket, kapcsolókat, vízcsapokat, wc ülőkéket, lehúzókat. Legalább naponta felület fertőtleníteni kell a padokat, székeket, tanári asztalokat, szekrények ajtajait, fogóit. Ehhez a kiadott felületfertőtlenítő-szereket kell használni.
 Különös tekintettel kell lenni a több osztály/csoport által használt helyiségek berendezéseire, és a többek által használt eszközökre. Ezeket is naponta (szükség esetén többször) kell
felületfertőtlenítővel tisztítani (pl. tornaeszközök: zsámoly, ugrószekrény, labdák, fejlesztőeszközök: dobókockák, bábuk, játékok, stb.)
 Valamennyi mellékhelyiségben, tanáriban, étkező előtt, illetve étkezőben ügyelni kell a
szappanadagolók és a papírtörlők folyamatos feltöltöttségére.
 A takarításról az épületben elhelyezett napi takarítási naplókat folyamatosan vezetniük
kell. Az ellenőrzésre Kuba Gábor és Szántainé Petrényi Andrea jogosult.
EGYEBEK:
 Az első tanítási napon, illetve mindenkinek az adott csoporttal való első foglalkozásán valamennyi tanulót – szükség esetén gyakorló foglalkozás keretében – tájékoztatni kell a jelen helyzethez kapcsolódó higiéniai és egyéb szabályokról.
 A felső tagozatosok hagyományos témahete idén az „Utazás az infokommunikációs eszközök világába” mottóval kerül megrendezésre szeptember 7-11. között. Valamennyi felsőben oktató pedagógus ezen a héten a tanóráján bemutatja, átbeszéli, gyakoroltatja az
esetlegesen bekövetkező digitális, tantermen kívüli oktatás esetén alkalmazott módszereket.
 Ugyanebben az időszakban az alsós osztályokban is sor kerül hasonló témájú gyakorlásokra.
 Intézményünk a Kréta felület mellett a Google Classroom felületet választotta, mert ez a
PC, laptop, notebook eszközök mellett valamennyi androidos és iPhone okostelefonon is
használható. Márpedig felmérésünk szerint tanulóink közel 100 %-a rendelkezik ilyen eszközzel vagy legalább a hozzáférés lehetőségével.
Javaslom mindenkinek, hogy kísérje figyelemmel a www.kormany.hu és a www.oktatás.hu oldalakon található aktuális és hivatalos információkat.
Remélem a fentiek szigorú betartásával sikerül egészségügyi szempontból biztonságos környezetet teremtenünk. Kérem valamennyi érdekelt tanuló, szülő, munkatárs együttműködését.
Budapest, 2020. szeptember 30.
Kuba Gábor
intézményvezető
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