
Módosított járványügyi intézkedési terv az EMMI által 
előírt szabályok szerint - visszavonásig érvényes 
  

1. Az intézmény működése  

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

oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt.   
 

 

 

2. Járványügyi óvintézkedés az intézményben  

Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján a kötelesek gondoskodni 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.  

Amennyiben a tanuló, a pedagógus, illetve az intézmény dolgozója hatósági, házi 

karanténban volt, akkor a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést 

feloldó határozat bemutatásával látogathatja újra az intézményt.  

Szülő, kísérő nem léphet az iskolába csak az intézményvezető előzetes engedélyével, 

illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.  

2020. október 1-jétől az EMMI által előírt 431/2020 (IX.18.) Kormányrendelet 

értelmében kötelező a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése. A 

bejövő pedagógusokat, illetve az intézmény minden dolgozóját és a diákokat az 

ügyeletes tanár (védőfelszerelésben) érintésmentes lázméréssel 

ellenőrzi.  Foglalkoztatott, illetve tanuló csak akkor tartózkodhat az intézményben, ha 

érkezésekor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket. Amennyiben a tanuló testhőmérséklete eléri vagy meghaladja 

ezt a mértéket, akkor a többi tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes 

képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

Az intézmény területére a tanulót kísérő személy (szülő, idősebb testvér stb.) maszk 

viselése mellett a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet be. 

Az intézmény gondoskodik több testhőmérsékleti-mérési pont biztosításáról, hogy ne 

alakuljon ki torlódás az iskolába érkezéskor. 

Ha a gyermeken az iskolában jelentkeznek betegség tünetei, az orvosi szobában 

különítjük el, értesítjük a szülőt, akinek a lehető leghamarabb haza kell őt vinnie.   

Gyógyulás után a tanuló csak orvosi igazolás megléte esetén jöhet, amelyet az 

osztályfőnöknek elektronikus úton el kell küldeni a gyermek iskolába érkezése előtt. Az 

igazolásban szerepelnie kell, hogy a gyermek, fiatal közösségbe mehet.   

Az önkéntes karantén esetén (pl. covidos fertőzöttel való érintkezés esetén, amíg nem 

jelentkezik a betegség, vagy hatósági karantént nem rendelnek el) a kérést az iskola 

igazgatójának jóvá kell hagynia, ezután a hiányzást igazoltnak tekintjük.   

Amennyiben a tanulónak olyan krónikus betegsége van, amely miatt a szülő nem ítéli 

biztonságosnak a gyermek személyes jelenlétét, forduljon a gyermek szakorvosához, 

aki az iskolából való távolmaradást javasolhatja, írásban kell kérni az orvos 

állásfoglalását, ezután kérhető önkéntes karantén.   

A hiányzó tanulók, amennyiben egészségi állapotuk megengedi, kövessék az iskolai 

munkát, ebben az iskola által használt Teams-felület segíti őket.   



Minden hiányzás igazolására az eredeti szabályok érvényesek. Az önkéntes karantén és 

a hatósági karantén nem érinti a szülők által kérhető három nap igazolását, de igazolt 

hiányzásnak tekintendő.  
 

 

  

3. Tanítási szünet elrendelése  

Koronavírus fertőzés vagy koronavírus érintettség esetén az intézményben csak 

az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.  

  

 
 

4. Csengetési rend  

Annak érdekében, hogy a szünetek elegendőek legyenek a mosdóhasználatra, levegőzésre, a 

tanórák 40 percesek.  

0.óra 7:30-8:10  

0. szünet 8:10-8:15  

1. óra 8:15-8:55  

1. szünet 8:55-9:10  

2. óra 9:10-9:50  

2. szünet 9:50-10:05  

3. óra 10:05-10:45  

3. szünet 10:45-11:00  

4. óra 11:00-11:40  

4. szünet 11:40-12:00  

5. óra 12:00-12:40  

5. szünet 12:40-13:00  

6. óra 13:00-13:40  

6. szünet 13:40-14:00  

7. óra 14:00-14:40  

7. szünet 14:40-14:45  

8. óra 14:45-15:25  

 
 

  

5. Liturgikus alkalmak  

Évfolyammise péntekenként a kijelölt 2 évfolyamnak a templomban lesz megtartva 7 óra 30-

tól. Érkezés 7 óra 20 percre a templomba. A távolságtartás és a maszk használata kötelező. Egy 

padba csak négy ember ülhet, az osztály mindig ugyanazt a helyet használhatja.   

A hétfői közös ima a nagy aulában nem lesz, ezt az osztályfőnök tartja meg az osztályteremben 

a hittanosok útmutatásával. A Kristóf atya szent beszédét előtte héten felveszik és ezt online le 

tudják játszani az osztályfőnökök a hétfői első órában.   

A kedd, szerda és csütörtöki osztályimák kezdete 7 óra 40, helyszíne a kápolna.  

A templom padokat és a kápolna térdeplőit a kivonulás elött fertőtleníteni kell.  
 

  

6. Az udvar használata  

Az udvar kavicsos részére a főgimnazisták bármelyik szünetben kimehetnek, erre biztassuk is 

őket! Közlekedéskor tartaniuk kell a távolságot, elő kell segíteniük az algimnazisták kijutását 

az épületből.  



Ha nem mennek ki, a tantermükben kell tartózkodniuk nyitott ablaknál. (Ezt a folyosóügyeletes 

tanár ellenőrzi.)  

Az algimnazistáknak alkalmas időjárás esetén a számukra kijelölt szünetekben ki kell menniük 

az udvarra, az órát tartó tanár lekíséri őket.   

Amikor nem mennek ki, a teremben tartózkodnak nyitott ablaknál.  

Algimnazisták udvari szünetei:  

1. szünetben az 5. és a 6. évfolyam megy ki.   

Az 5. évfolyam a tornateremnél lévő kijáratot használja és az egyik osztály a tornaterem 

előtti teret, a másik osztály az aula előtti teret használja.  

A 6. évfolyam a főbejáraton át a sportpályára mehet, annak egyik felét az egyik, 

másik felét a másik osztály használja.  

2. szünetben a 7. és a 8. évfolyam megy ki.  

A 7. évfolyam a tornateremnél lévő kijáratot használja és az egyik osztály a tornaterem 

előtti teret, a másik osztály az aula előtti teret használja.  

A 8. évfolyam a főbejáraton át a sportpályára mehet, annak egyik felét az egyik, 

másik felét a másik osztály használja.  

3. szünetben az 5. és a 6. évfolyam megy ki.   

Az 5. évfolyam a tornateremnél lévő kijáratot használja és az egyik osztály a tornaterem 

előtti teret, a másik osztály az aula előtti teret használja.  

A 6. évfolyam a főbejáraton át a sportpályára mehet, annak egyik felét az egyik, 

másik felét a másik osztály használja.  

4. szünetben a 7. és a 8. évfolyam megy ki.  

A 7. évfolyam a tornateremnél lévő kijáratot használja és az egyik osztály a tornaterem 

előtti teret, a másik osztály az aula előtti teret használja.  

A 8. évfolyam a főbejáraton át a sportpályára mehet, annak egyik felét az egyik, 

másik felét a másik osztály használja.  

5. szünetben az 5. és a 6. évfolyam megy ki.   

Az 5. évfolyam a tornateremnél lévő kijáratot használja és az egyik osztály a tornaterem 

előtti teret, a másik osztály az aula előtti teret használja.  

A 6. évfolyam a főbejáraton át a sportpályára mehet, annak egyik felét az egyik, 

másik felét a másik osztály használja.  

 

 Az udvari sporteszközök használata nem megengedett. 
 

 

 

6.1. Levegőzés  

Minden teremben minden ablakot a szünetben nyitva kell tartani.  

Órákon az időjárás függvényében, de lehetőség szerint állandóan legyen szellőztetés!  

 
 

  

7. Ebédelés rendje  

Az ebédlőt egyszerre csak 75 ember használhatja. A csoportbeosztás az ebédlő elött lesz 

kifüggesztve.   

Mindenki csak a neki kijelölt idősávjában mehet ebédelni. Át jelentkezni nem lehet 

Ételallergiások csak a saját csoportjuknak kijelölt idősávban étkezhetnek az ebédlőben. Az 

otthonról hozott ételt csak az osztályteremben tárolható.  

Az algimnazista osztályokat az ebédet megelőző órát tartó tanár kíséri le az ebédlő elé, engedi 

be és átadja az ügyeletesnek. Kézmosás, kézfertőtlenítés kötelező az ebédlő használata előtt. 

Az asztalok elfoglalása csak az osztálytársakkal együtt lehet és mindig ugyanazon a helyen.  



 

  
 

8. Közösségi terek, termek használata  

Az iskola közösségi terei a járványügyi készültség alatt kizárólag közlekedésre vehetők 

igénybe. Ezekben a terekben az arcot, az orrot eltakaró maszk használata kötelező.  

Ezalatt a teaház, a hittanszoba, a hideg aula zárva tart, a büfé és az automata nem üzemel.  

A tantermet a diákok utolsó órájuk, illetve a tanulószoba végeztével elhagyják. Ott nem 

várakozhatnak (busz, tanórán kívüli tevékenység).   

A délutáni várakozó időt az aulában, a saját osztály sorában, 1,5 méteres távolság betartásával, 

maszkban töltheti el.  
 

  

 

 
 

8.1. Mosdók használata  

Mindenki csak a neki kijelölt mosdót használhatja! A testnevelés öltözőkben a WC-ket nem 

lehet használni.  

A mosdókon kiírás jelzi, egyszerre hány fő tartózkodhat a helyiségekben.  

Az alagsori két mosdót a 6. évfolyamos lányok használhatják.  

Az algimnáziumi szinten a 6., 7., 8. évfolyamos fiúk használják a fiú wc-t.  

Az algimnáziumi szinten a 7., 8. évfolyamos lányok használják a leány wc-t.  

A főgimnáziumi szinten a 9., 10., 11. évfolyamos fiúk használják a fiú wc-t.  

A főgimnáziumi szinten a 9., 10., 11. évfolyamos lányok használják a leány wc-t.  

A kápolna szintjén az 5. évfolyamos fiúk használják a fiú wc-t.  

A kápolna szintjén az 5. évfolyamos lányok használják a leány wc-t.  

A 12.a osztályosok az első emeleten lévő volt tanári férfi wc-t használhatják.  

A 12.b osztályosok a földszinten lévő volt testnevelés öltöző mosdóját használhatják.  

A tanári mosdók a szokott helyen találhatóak.  

  

 
 

8.2. Fertőtlenítési szabályok a termekben  

Amennyiben az adott teremben csak az az osztály tartózkodik, akié a terem, a pedagógusnak és 

a tanulóknak nincs szerepe a fertőtlenítésben, a fertőtlenítő takarítást a tanítás végeztével a 

takarítók naponta elvégzik.  

Bontott csoport esetén, ha a csoport más termét, illetve szaktantermet, testnevelés öltözőt vesz 

igénybe, az óra után a levonuló csoportnak (pedagógusnak) le kell törölni a padok, kilincs 

felületét. A testnevelés öltözőkben a mosdókagylókat is fertőtleníteni kell. A tanár/tanuló keze 

vegyszerrel nem érintkezik, a felületre fújós eszközzel felviszi a szert, majd papírtörlővel 

áttörli.  

Ezt a feladatot diák csak pedagógus jelenlétében végezheti el.  

Minden tanóra után a padok felületének üresnek kell lennie!   

A fertőtlenítő takarítás elvégzése érdekében a padokban semmi nem maradhat a nap végeztével. 

Minden diák felelőssége üres padot hagyni a termében. Az utolsó órát tartó tanárnak pedig meg 

kell győződnie arról, hogy ezt a feladatukat a diákok teljesítették.  

 
 

  

9. Testnevelés- és táncórákra vonatkozó szabályok  



Kérjük, minden órán helyben könnyű (nem kardió) testgyakorlatokat végeztetni a gyerekekkel  

Az öltözők beosztását a testnevelő tanárok végzik, amelyet a diákokkal ismertetnek. 

Rendszeresen szellőztetni és fertőtleníteni kell az öltözőket.  Egy öltözőt csak egy csoport 

használhat. Tanulók sportolásra is alkalmas ruházatban jöjjenek iskolába. A cipőváltás és 

cserepóló biztosítja a minimálisan szükséges higiéniai feltételeket.  

A testnevelés órák nagy részét a szabadban kell tartani.  

Sporteszközöket a tanóra végeztével fertőtleníteni kell.  

A testnevelés- és táncórákon a testi érintkezést kerülni kell, kivétel a szalagavató előkészület 

11-12. évfolyam.   

Az őszi úszásoktatás felfüggesztésre kerül, folytatására legkorábban tavasszal kerülhet sor. 

 
 

 

  

10. Ügyelet  

A folyosókon, az udvaron, reggel a bejáratnál, később az ebédeltetésnél az ügyeletes tanár 

feladata, felelőssége megnövekedik. Kérünk minden kollégát, ezt szem előtt tartva szervezze 

meg a munkaidejét.  

Ugyanakkor nem csak az ügyeletes tanár, hanem mindannyiunk feladata, hogy a szabályokat 

betartsuk és betartassuk, ez az egész iskolaközösség érdeke.  

Az ügyelet megjelenik az e-naplóban is, ott kell igazolni, hogy a pedagógus elvégezte a munkát, 

ugyanúgy, mint azt, hogy megtartotta az órát.  

 
 

  

11. Rendezvények megtartása  

Az első félévben esedékes nagy létszámú rendezvények (szalagavató, kulturális 

programok) lebonyolítása csak az EMMI által előírt járványügyi feltételek (létszámkorlát 

betartása, alapvető egészségvédelmi intézkedések betartása, az adott rendezvény kisebb 

rendezvényekre való bontása és a résztvevők korlátozása) biztosításával és betartásával kerül 

megrendezésre.   

Amennyiben az aktuális járványügyi helyzet nem teszi lehetővé az intézmény éves 

munkatervében szereplő rendezvény megtartását, akkor az halasztásra kerülhet.  
  

 

 

Budakeszi, 2020. 09. 21.      Iskolavezetés 


