
A Mezőtúri Református Kollégium valamennyi 

intézményegységét érintő eljárásrend a 2020/2021-es 

tanévben a COVID-19 vírus kapcsán 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

1.1 A tanév kezdete előtt, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni, mely során 

figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.  

Felelősök: Martin Gyöngyi általános iskolai intézményegység-vezető (általános iskola), Erdős 

Ildikó gazdasági igazgatóhelyettes (középiskola), Debreczeni Anita kollégiumi takarítónő 

(kollégium) 

 

A főigazgató ellenőrzi a takarítások végrehajtását. 

 

1.2 Fertőtlenítőszerek, érintésmentes adagolók, papírtörlők beszerzése 

Felelős: Erdős Ildikó gazdasági igazgatóhelyettes 

 

1.3 Valamennyi épület bejáratához kézfertőtlenítőt helyezünk el, melynek használata 

vendégeink számára kötelező. Diákjaink számára az épületekbe lépéskor alapos szappanos 

kézmosás kötelező. 

 

1.4. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, valamint a papír 

kéztörlőt. 

 

1.5. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran 

érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- 

és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), 

mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő 

hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. Ennek érdekében a takarító személyzet 

munkarendjének módosítása történik. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált 

szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. 

 

 



 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, KIRÁNDULÁSOK 

2.1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. 

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt.  

Az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket arról, hogy 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, hogy az intézménybe csak egészséges gyermek érkezhet, a szülő felelőssége!  

 

2.2 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. 

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

 

2.3. Tantermekben és közösségi terekben figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy 

rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Az osztálytermek szellőztetése 

kötelező, az ablakok kinyittatásáról a tanórát befejező tanár gondoskodik. 

 

2.4. Szünetekben a diákok (megfelelő időjárási körülmények esetén) az udvaron tartózkodnak 

úgy, hogy törekedni kell arra, hogy a különböző tanulócsoportokat látogató diákok ne 

keveredjenek. 

 

2.5. A zárt tér mielőbbi elhagyásának lehetősége érdekében a középiskolai intézményegység 

főépületének valamennyi udvarra néző ajtaja nyitva van. 

 

2.6 A közösségi terekben törekedni kell a 1,5 méteres védőtávolság betartására. Amennyiben 

a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában 

és a középiskolákban az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk 

viselése. 

 

2.7 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell 

kerülni. Ennek érdekében a terembeosztás úgy készül el, hogy a szaktantermek, nyelvi 

bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. 

Teremváltás esetén, az osztályok váltása között a tantermekben a délelőttös takarítónő 

felületfertőtlenítést végez. 

 

2.8 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren kell megtartani. Az órák során 



mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető 

el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. 

 

2.9 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, 

ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen 

az öltözőkben történő csoportosulás. 

 

2.10 A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – 

felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között. (önvédelmi felszerelések, 

számítógépek klaviatúrái, egerei).  

 

2.11. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett lehet megtartani.  

 

2.12. Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét 

rendszeresen fertőtleníteni kell. 

 

2.13. Látogatók az intézmény területén: 

2.13.1. Óvodai intézményegység:  

- A gyermeket csak 1 hozzátartozó kísérheti az óvodába. Számára a kézfertőtlenítés és 

a maszk használata kötelező.  

- A gyermekek kéztörlője minden nap kötelezően cserélendő. 

- A gyermekek ágyneműjének hetenkénti mosása kötelező. 

 

2.13.2. Általános iskolai intézményegység: 

- Az 1. osztályos gyermekeket az első 2 hétben 1 szülő kísérheti be a tanteremig. 

Számára kézfertőtlenítés és maszk használata kötelező. 3. héttől az 1. osztályos 

gyermekekre is az alábbi rend vonatkozik: 

-  A gyermekeket az iskolába érkezéskor csak a kapuig kísérhetik. Az alsó tagozatos 

diákok átadása a szülőknek a tanítás befejezése után (15-16 óra között) az udvaron, 

történik. Szülők ekkor is csak maszkban léphetnek az iskola területére. Az 

intézmény minél előbbi elhagyása javasolt!  

 

- Minden esetben, amikor látogató érkezik az intézmény területére, számára a maszk 

viselése, valamint a kézfertőtlenítés kötelező! 

 

2.13.3. Középiskolai intézményegység: 



- A gyermekeket az iskolába érkezéskor csak a kapuig kísérhetik, a tanítás 

befejezése után szülők a kapun kívül várakozhatnak gyermekeikre.  

- Minden esetben, amikor látogató érkezik az intézmény területére (ebédfizetés, 

egyéb), számára a maszk viselése, valamint a kézfertőtlenítés kötelező! 

- Külsős terembérlők (tánc, edzés) az alapvető járványügyi intézkedések  

kézfertőtlenítőről maguk gondoskodnak! 

 

2.14. A 2020/2021-es tanév első félévében nem szervezhető külföldi kirándulás. Belföldi 

osztálykirándulások az alapvető egészségvédelmi szabályok betartása mellett szervezhetők. 

 

3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

3.1 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

 

3.2.  Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok keveredése elkerülhető 

legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. Törekedni kell arra, hogy egy 

asztalhoz csak egy osztályközösségből való diákok üljenek! 

 

3.3.  Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák 

cseppfertőzéstől védett tárolása. Az evőeszközök gyermekek általi tapogatásának elkerülése 

érdekében az evőeszközöket szalvéták egyéni csomagolásával tálaljuk.  

 

3.4. Kisebb kenyérkosarakat használunk, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden 

használatot követően megtörténik. A textíliákat gépi úton, történő fertőtlenítő mosással 

tisztítjuk. 

 

3.5.  Azok a külsős partnerek, akik ételhordóban szállítják el a kész ételt, csak a bejáratig 

jöhetnek be (maszkban), az ételhordót az ott elhelyezett asztalról viszik el. Csere ételhordó 

szükséges, melyet 24 óráig a konyhától távol tárolunk, majd fertőtlenítést végzünk.  

 

4. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

4.1 A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek esetleges 

meglétéről kikérdezzük a beköltöző tanulókat. A szülő nyilatkozik gyermeke egészségi 

állapotáról, majd a beköltözés előtt testhőmérést végzünk. 

4.2 A kollégiumban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre utaló 

panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért a 



kollégium a felelős a szülő helyett, ezért a lakókat naponta kikérdezik (szóban) egészségi 

állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végeznek rajtuk, amit 

eltérés esetén dokumentálnak. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal 

el kell különíteni. Ennek helye az orvosi szoba, vagy a két vendégszoba (24; 25-ös szobák). 

 

4.3 A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 

méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön. 

 

4.4 Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók 

kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 

 

4.5 A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a 

megfelelő higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni. A kollégiumban, ha zárt 

térben rendezvény van, vagy több személy együttesen tartózkodik és a 1,5 méteres 

védőtávolság nem tartható, a maszk használata javasolt.  

 

4.6 A kollégiumban a férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítési és hatósági karantén 

helyszín céljából.  

4.7 A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani és rendszeresen fertőtleníteni.  

4.8 Fertőzésgyanú esetén az iskolaegészségügyi orvos, valamint a szülő azonnali értesítése 

szükséges, a tanulót azonnal el kell különíteni. Minden esetben az orvosi véleménye szerint 

kell eljárni. 

4.9. Fertőzésgyanú esetén a nevelőtanárok értesítik a főigazgatót.  

 

5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

 

5.1 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 kell eljárni. 

 

5.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

5.3 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül. 



 

 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

6.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 

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. 

 

6.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

 

6.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

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

eljárni. 

 

 

7. INTÉZKEDÉSEK, AMENNYIBEN AZ INTÉZMÉNY FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT  

 

7.1 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi 

vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek 

alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, 

pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 

 

7.2 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális 

munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra 

jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot 

megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend 

szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett 

szervezetek hozzák meg és hajtják végre. 

 

7.3. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát 

oktatási célból nem látogathatják. 

 

7.4 Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális 

munkarend, a gyermekfelügyeletet akkor is meg kell szervezni a szülők támogatása 

érdekében.  



 

7.5 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

 

 

 

 

 

Az eljárásendet a pedagógiai folyamat résztvevőinek jelzései alapján, szükség esetén 

felülvizsgáljuk. 

 

 

Mezőtúr, 2020. 08. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


