
Járványügyi protokoll a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolában az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Terv a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről (IV. verzió) és a 29/2021.(11.19.) EMMI határozat alapján 

Érvényes: 2021. december 1-jétől 

 

1. Az intézménybe, az alkalmazotti körbe nem tartozó belépőktől a védettségi igazolvány 

típusok valamelyikének felmutatását kérjük belépéskor a portán: 

• Covid 19 védettségi igazolvány, illetve applikáció 

• Uniós védettségi igazolvány 

Ez a rendelkezés vonatkozik minden 12 éven felüli, az intézménnyel nem jogviszonyban 

álló személyre. 

Korlátozás nélkül léphet be az intézmény területére az elháríthatatlan eseményhez 

kapcsolódóan munkát végző szakember. 

2. A tanulókat kísérő nagykorú személy az osztályok számára kijelölt bejáratig léphet az 

intézmény területére. 

3. Az intézmény épületébe ügyintézés céljából csak előzetes egyeztetés után lehet belépni. 

4. Amennyiben az intézményben, gyermeküknél a jelenléti munkarendben a Covid-19 

fertőzés igazoltan megjelenik, haladéktalanul jelezzék az osztályfőnököknek vagy a 

titkárságon , a gyors, hatósági intézkedés érdekében. 

5. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló/dolgozó 

látogathatja. 

6. Az intézményben dolgozók és tanulók részére kötelező a maszkhasználat a közösségi 

terekben, a folyosókon, az udvaron és az aulában. 

7. Tanórán a pedagógusnak kötelező maszkot viselni, a tanulóknak erősen ajánlott. 

8. A tanulóknál legalább 2 tiszta és fertőtlenített maszk legyen a tanítási nap folyamán! 

9. Az iskolába lépéskor mindenki számára kötelező a testhőmérséklet mérés és a 

kézfertőtlenítés. 

10. Minden tanuló az eddig megszokott belépési ponton lépjen be az iskolába! 

11. Felhívjuk a gyermekek figyelmét az iskolai távolságtartás fontosságára és betartására a 

tanórán és a közösségi terekben egyaránt! 

12. A tanulók a szünetekben mindent pakoljanak le a tanulói padjukról, hogy a technikai 

személyzet fennakadás nélkül el tudja végezni a fertőtlenítést! 



13. Az a tanuló/dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, csak a kezelőorvos 

igazolásával jöhet újra az intézménybe. 

14. Hatósági karantén esetén a feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

15. Az osztály vagy egyéb tanulmányi kirándulások egynapos formában, ottalvás nélkül 

szervezhetők meg. 

16. Kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulóknak az alapvető higiénés szabályok 

betartására. 

17. Nagyon fontos a szellőztetés az osztálytermekben. 

18. A tanuló a papírzsebkendőt rendeltetésszerűen köteles használni. 

19. Folyamatos intézményünkben az iskolai védőnő és az iskolaorvos által végzett a 

szűrővizsgálatok és egyéb egészségügyi feladatok. 

20. Amennyiben az intézményben a gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők, elkülönítjük 

a beteg személyt, értesítjük a szülőt, aki köteles azonnal gyermekét a gyermekorvoshoz 

vinni. 

21. Azon gyermekek, akik a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartoznak, tartós betegségük kapcsán az erről szóló Határozat bemutatása szükséges. (Az 

iskolába újonnan belépők esetén.) 

22. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, ha a szülő alapos okra hivatkozással nem 

engedi iskolába gyermekét, igazolt hiányzásnak minősül. Ilyen indoknak tekinthető a 

járványhelyzetből fakadó alapos ok is. A szülőnek kérelmet kell benyújtania az 

intézményvezetőhöz, meghatározva az alapos okot indoklással, az időintervallumot, 

amelyet az intézményvezetőnek kell mérlegelnie és felülvizsgálnia időszakonként. 

 

 

 

Gödöllő, 2021. december 01. 

 

        Ginczli Lajosné 

        intézményvezető 

 

 

 

 

 


