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Intézményi intézkedési terv  

az állami (EMMI) PROTOKOLL  

és  a  

PSzB és a fenntartó PROTOKOLL-t kiegészítő írása  

alapján 
 

 

Operatív munkacsoportok  
 

 Iskolánkban 3 operatív munkacsoport  jön létre, amely  

o a szervezést (szervezési munkacsoport – felelős COVID csapat: igazgatói csapat, 

gazdasági vezető, műszaki vezető,  

o az egészségügyi kérdéseket (egészségügyi munkacsoport: igazgatói csapat, védőnő, 

iskolaorvos), 

o és a pedagógiai fókuszokat (pedagógiai munkacsoport: igazgatói csapat, operatív 

vezetői csapat) 

 

irányítják, tisztázzák, támogatják.  

 

 A munkacsoportok feladata a  

o konzultáció a felettes szervekkel, hatóságokkal, fenntartóval, kollégákkal, 

o a felettes szabályozók iskolai alkalmazására  a helyi szabályok megfogalmazása, 

o felmerülő kérdések tisztázása, döntések megfogalmazása. 

 

A jelen dokumentumban lévő szabályozás „prototipikus”, azaz 

megszületésekor a működés elkezdésére elégségesnek gondoljuk, ám 

rendszeres időközönként a tapasztalatok és együttes tanulásunk mentén 

felülvizsgáljuk.  
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Iskolai szabályok a COVID járványügyi helyzetre 

vonatkoztatva 

Iskolalátogatás 

 Az iskolába csak tünetmentes, egészséges diák, tanár, munkatárs jöhet. 

 COVID-betegség vezető tünetei:  

o 38° feletti láz,  

o száraz köhögés,  

o fáradékonyság,  

o nehéz légzés,  

o előfordul ízlelés zavara, izomfájdalom, hasmenés, torokfájás, orrfolyás. 

 A COVID betegségtől eltérő betegségre is érvényes az iskolalátogatás tilalma: 

megfázás, influenza… 

 A más (nem COVID) betegségben lévők családtagjai – az érvényben lévő EMMI-

rendelkezés szerint iskolába kötelesek járni a tünetek észleléséig!  

Tanulói hiányzás 

 Csak orvosi igazolással lehet iskolába jönni! (Egynapos betegségek kapcsán is 

kérnünk kell, szülői igazolást nem fogadhatunk el.)  

 20/2012-es EMMI-rendelet érvényben van, a tanuló fő szabály szerint iskolába köteles 

járni, igazolást pedig a házirend szerint kell bemutatni.  

 A krónikus betegek esetleges hiányzása szakorvosi igazolás alapján igazolható. 

 Hatósági karanténból nem látogatható az iskola, a hiányzás igazoltnak minősül.  

 Transzparens és intenzív kapcsolat szükséges az osztályfőnökkel e-mailben, e-

ügyintézésben, telefonon.  

 Az intézmény tematikus címet hoz létre: covid@vac.piarista.hu címen, ahová a 

fertőzéssel kapcsolatos tájékoztatást tehetik meg a szülők.  

 A hiányzó diák állapotától függően köteles részt venni a tanulási folyamatban, 

követnie kell a Classroom felületén a feladatait, kapcsolatba kell legyen a 

tanulócsoporttal, a tanárával. 

Kikérők 

 A szülői kikérőt az osztályfőnök felé legalább 1 nappal előre elektronikusan az e-

ügyintézés felületén kell jelezni! 

 A szülői igazgatónak címzett kikérőt legalább 5 nappal előre elektronikusan az e-

ügyintézés felületén kell jelezni! 

 A külföldi utakat az igazgató alapvetően nem engedélyezi. 

A csoportosulások elkerülés érdekében 

 A szünetfelügyeletet megerősítjük, aktív jelenlétet és figyelmet várunk a tanároktól!  

 A mosdókban kerülni kell a csoportosulást, max. 3 fő tartózkodhat egyszerre a 

helyiségben.  

mailto:covid@vac.piarista.hu
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Maszkviselés 

 Az osztálytermekben a maszk viselése nem kötelező, de ajánlott. 

 A tanár vagy a tanulócsoport bármely tagja kérheti az adott tankörben a társai 

maszkviselését. 

 A közösségi terekben (folyosók, alula), ahol nem tudjuk garantálni az osztályok 

keveredését és a védőtávolság betartását, mindenki hordani köteles maszkot! 

 Iskolai rendezvényeinken kötelező a maszk viselése! 

 Maszk a portán jelképes összegért elérhető lesz, ha valaki otthon felejtené. 

Rendezvények létszámkorláttal 

 A tanévnyitó Veni Sanctét párhuzamosan, két helyszínen ünnepeljük.  

o 5. évf., 9. évf. + felső tagozat a Székesegyházban 

o a piarista templomban a 6-8. évf.   

o szülőket ezúttal nem fogadunk az ünnepen 

 A szülői értekezleteket 3 részletben tartjuk a díszteremben (500 alatti összlétszámmal), 

majd osztályonként:  

o 5-8 H 8 osztály;  

o 9-10 K 7 osztály;   

o 11-12 SZ 6 osztály. (A rendezvényt felülvizsgáltuk, elmarad, online 

tájékoztatást tartunk az osztály szülői értekezletek részeként.) 

 ballagás: elmarad a gólyatáborokban megszaporodó COVID-betegség miatt 

 szalagavató: szigorú létszámkorlát  (4 fő meghívottal 500 alatti összlétszámmal) 

 Patrocinium: 2-3-as felosztásban, 2-3 helyszínen  (500 alatti összlétszámmal) 

Kirándulások, közösségi programok 

 Csak belföldre szerveződhetnek. 

 A belföldi kirándulások esetén is szigorú körültekintéssel járunk el. 

Osztályfőnöki óra bevezető témája 

 Tájékoztatjuk diákjainkat a kézmosás helyes rutinjára, az etikettek (üdvözlés, köhögés, 

tüsszentés) betartására. 

 Ismertető prezentációt adunk a COVID-ról és az iskolai szabályokról. 

Fertőtlenítő pontok létesítése  

 Minden mosdóban lehetőség szerint virucid folyékony szappant helyezünk ki. 

 A belépő pontokon (érintésmentes) fertőtlenítőszer-adagolókat helyezünk el, 

használatuk kötelező! Ha kifogyott, az észlelő azonnal jelezze a portán!  

 Az ebédlőnél virucid folyékony szappant helyezünk ki. 

 Felületfertőtlenítőket és kézfertőtlenítőket helyezünk ki (szükség esetén a tanár is, 

diák is használhatja) az osztálytermekben. 

 A kézszárítókat használaton kívülre helyezzük. 



 
 

Piarista Gimnázium és Kollégium, 2600 Vác, Konstantin tér 6. 
vac.piarista.hu 

Speciális szabályok 

 Testnevelés órán  

o a páros testkontaktust igénylő gyakorlatokat mellőzzük, 

o jelzőcsengőkor már az öltözőbe vezényeljük a diákokat, hogy az érkező 

tankörrel ne találkozzanak az átöltözés során, 

o Az öltözőt a nagyszünetben is takarítjuk. 

 Gyakorlati órákon 

o a távolságtartásra ügyelni kell, 

o sportszerek, kísérleti eszközök rendszeres fertőtlenítése megtörténik. 

Tisztaság – takarítás - fertőtlenítés 

 Az osztálytermekbe csak a szükséges felszerelést lehet tárolni, nem lehetnek 

lerakatok. 

 A tanulói asztalt szünetben üresen kell hagyni, hogy könnyen felületfertőtleníthető 

lehessen! (clean desk policy). 

 Napi fertőtlenítő takarítást végzünk, de ha valaki szennyezett teret lát, jelezze!  

 A kilincsek, csaptelepek felületfertőtlenítése napi min. 3 alkalommal.  

 A sportszerek, kísérleti eszközök, billentyűzet, egerek (amit sokan vesznek kézbe, 

kézzel érintenek) rendszeres fertőtlenítése történik. 

 Légkeverésre alkalmas eszközöket nem használunk (pl. ventillátor, kézszárító). 

Szellőztetés 

 A kicsöngetéshez közeli jelzőcsengőkor kinyitjuk; órakezdéskor bezárjuk. Ezzel 

óránként 15 perc szellőztetést biztosítunk. 

 Állandó szellőztetés is lehetséges. 

Ebédlői csoportosulás - étkezés 

 Ebédlőfelügyelő a sorban állókra figyel, a távolságtartás betartására figyelmeztet. 

 Az ebédfolyosón és az ebédlőben, az étel átvételekor (!) – a többi közösségi térhez 

hasonlóan – a maszk használata kötelező, kiemelten ellenőrzött terület! A maszkot 

csak az étkezés ideje alatt nem viseljük.  

 A büfé előtt sorban állva a maszk viselése kötelező!  

 A nagyszüneti (tízórai szünet) étkezés előtt kézfertőtlenítést ajánlunk diákjainknak!  

Kollégium 

 Beköltözéskor hőmérés lesz és kikérdezés. 

 1 szobát üresen hagyunk, + tartalék: lány külön részlegű szoba 

 Csak tünetmentesek lehetnek a kollégiumban, aki tünetet észlel magán, jelezni köteles.  

 Rendszeres kikérdezést végzünk a diákok állapotáról, feljegyzést készítünk  a 

hallottakról. 

 A szobabeosztás kialakításakor lehetőség szerint évfolyamtársakat szervezünk egy 

szobába. 
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Értesítési protokoll  

 A védőnő teszi, az NNK utasításait betartva az igazgató azonnali tájékoztatása után. 

 A részletes értesítési rendet az egészségügyi munkacsoport dolgozza ki! 

A tünetet észlelő diákokra, személyekre vonatkozóan  
Ha a vezető COVID-tünetek legalább egyike jelentkezik bárkin az iskolában, az alábbiak 

szerint járunk el, ezt kérjük a diákoktól:  

 Haladéktalanul tedd fel az arcmaszkod! 

 Szólj a legközelebbi felnőttnek vagy osztálytársadnak, hogy maszkot viselve, 1,5 m 

távolságot tartva kísérjen le az orvosi szobába, vagy az előtte lévő padhoz.  

 Az észlelés helyszínén a szellőztetés, fertőtlenítés azonnal kötelező!  

 A kísérő mindig jelentse az esetet a titkárságon!  

 A beteg tanulónak TILOS a titkárságra, a tanáriba, az igazgatói tárgyalóba, 

igazgatóhelyettesi irodába bemenni!  

 A tünetet észlelő az orvosi szobában elkülönítve várakozik a hivatalos személy 

érkezéséig és a rendelkezése szerint jár el.  

 A hivatalos személy értesíti a szülőket. Az épületet csak szülői kísérettel szabad 

elhagyni!  

 A továbbiakban a szülők az NNK által kiadott hatályos rendelkezések szerint járnak el 

és az iskolát folyamatosan értesítik a gyerek állapotáról.  

 

Linkek, hiteles tájékoztató felületek 
A kormányzat koronavírus honlapja 

https://koronavirus.gov.hu/ 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/lakossagi-

tajekoztatok/koronavirus  

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-

azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban 

 

Vác, 2020. augusztus 29. 

. Kalász Ákos igazgató 
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