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Intézkedési terv 

2022. január 17. 

Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására 

a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. 

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

tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében 

csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák 

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 a gyermek, 

tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a 

kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. 

2. A tanulóink számára kötelező a maszk viselése az iskola folyosóin, auláiban való tartózkodás 

esetén, valamint a 3-4. évfolyamos napközis és 5-8. évfolyamos tanulószobai 

foglalkozásokon, amelyre a tanulók több osztályból érkeznek! Tantermekben és az iskola 

udvarán továbbra sem kell maszkot viselni. Tanulóinknak az iskolába lépéskor, tanterem 

váltások esetén kötelező továbbá a kézfertőtlenítő használata! 

3. Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi 

intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően az iskolába 

csak a védettség igazolását követően lehet belépni. Ez alól kivételt jelent az intézményben 

foglalkoztatott, a nevelő-oktató munkát végző személy, az intézménnyel jogviszonyban lévő 

gyermek, tanuló, a gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy a köznevelési 

intézmény vezetője által meghatározott pontig, valamint azon személy, aki a köznevelési 

intézmény területén bekövetkező, elháríthatatlan eseménnyel (pl. műszaki hiba, 

egészségügyi veszélyhelyzet stb.) összefüggésben az intézményvezető engedélyével végez 

olyan tevékenységet, amely az esemény következményeinek elhárítására irányul. (A 

rendelkezés értelemszerűen csak az EMMI határozat kiadását követően engedélyezendő 

belépésekre terjed ki, a tartós jogviszonyban foglalkoztatott olyan személy, vagy tartós 

jogviszony alapján beszállító olyan külső vállalkozó, aki ezen tartós jogviszonyára 

figyelemmel eddig is belépési engedéllyel rendelkezett (pl. konyhai alkalmazott), 

változatlanul beléphet, az ő intézménybe történő belépését értelemszerűen nem kell újra 

engedélyezni.) 

4. A szülői értekezleteket online formában tartjuk meg. A szülőkkel kapcsolatos ügyintézés (pl. 

ebédbefizetés) külön kijelölt helyen, míg az egyéb konzultációk online módon (telefon, 

email, Teams) történhet. 

http://www.iskolasoltvadkert.hu/
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5. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt 

a tantermet használják. 

6. A diákok a tízórait saját termükben fogyaszthatják el. Kérjük a szülőket, hogy lehetőleg a 

tízórait otthonról hozzák magukkal a tanulók. 

7. Az iskola könyvtárat nyitvatartási időben az 5-8. évfolyamos tanulók csak tanítás után 

látogathatják. 

8. A diákokat minél jobban elkülönítjük a helyi adottságokat is figyelembe véve. Az alsó és a 

felső tagozat nem járhat át egymás területére. 

9. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk. 

10. Tanítási időben a mosdókat és mellékhelyiségeket óránként fertőtlenítjük. 

11. 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 tekintjük. 

12. COVID-19 fertőzéssel karanténba kerülő tanuló hiányzását a háziorvos, gyerekorvos kell, 

hogy igazolja. 

13. Kontakt személyként karanténba kerülő diákok nem számítanak hiányzónak, részükre ezért 

nem kell orvosi igazolás. 

14. Amennyiben a tanuló közvetlen családtagjának fertőzöttsége miatt marad otthon 

karanténban, akkor a szülő köteles ezt a gyermek osztályfőnökének jelezni. 

15. A tantermi oktatásban csak teljesen egészséges tanuló vehet részt. Beteg, lázas, köhögős, 

fertőzési tünetekkel rendelkező gyermek nem tartózkodhat az iskolában! Az ilyen 

tanulót a szülői, vagy az orvosi intézkedésig azonnal el kell különíteni, s ezt jelezni kell az 

iskola vezetése felé! 

Soltvadkert, 2022. 01. 20. 
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