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Helyi járványügyi protokoll

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskolában a központilag kiadott irányelvek figyelembe
vételével az alábbi intézkedések lépnek életbe.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 2020. szeptember 1-jén hagyományos tantermi oktatatással kezdjük a tanévet.
 A szülők az iskola kapujáig kísérhetik gyermeküket.
 Az alsós tanulók a főkapun lépnek be az épületbe.
 A felső tagozatos gyerekek a tornaterem bejáratánál jöhetnek be az iskolába.
 Mindkét bejáratnál a kézfertőtlenítést biztosítjuk, ez mindenki számára kötelező. Az

ügyeletes pedagógus felügyeli. 
 Az épületből való távozáskor a következő a szabály:

16 óra előtt a főkapun,
16 órakor 

1-2. évfolyam és a felső tagozat szakaszosan a főbejáratnál távozik az
iskolából,

 a 3.-4. évfolyamos diákok a hátsó kapun távoznak
16-18 óra között az ügyeletről a főkapun.

 Maszk használatát fokozottan javasoljuk a közösségi terekben. 
 Az iskola épületében és az udvaron is ügyelünk a távolságtartásra, a testi kontaktusok

elkerülésére.
 Minden  folyosón,  az  udvaron,  2  tanár  látja  el  az  ügyeletesi  feladatokat.  Figyel  a

védőtávolság betartására.
 Az  ügyeletes  pedagógusok  figyelnek  arra,  hogy  a  mosdókban  ne  tartózkodjanak

többen, mint amennyit a védőtávolság betartása enged. A mosdó használata csak addig
tarthat, ameddig feltétlenül szükséges.

 A mosdóhasználat az órák alatt engedélyezett.
 Nyitott  ajtónál  való tanítást  javasoljuk,  ennek célja,  hogy minél  kevesebb legyen a

kilinccsel való érintkezés. A kilincs fertőtlenítése napközben is kötelező.
 A tantermekben a szellőztetésről tanári felügyelettel gondoskodunk.
 A technikai  munkavállaló  minden szünet  után fertőtleníti  a  mosdókat,  a tantermek

kilincseit.
 A  felsősöknél  a  csoportbontásban  tanuló  diákok  után,  a  takarító  a  szaktanár

segítségével fertőtlenít. 
 Az alsó és a felső tagozat váltva mehet levegőzni. 1-2. osztály a 2. szünetben, 3-4.

osztály a 3. szünetben, a felső tagozat a 4. szünetben (választás alapján) levegőzik az
udvaron.

 A  reggeli-,  esti  ügyelet  vegyes  csoportban  működik,  kérjük,  hogy  csak  a
legszükségesebb esetben vegyék igénybe. 



 Edzésre, tánc- és zeneórákra érkező gyereket kísérő szülő sem léphet be az iskola
területére.

 Az edzéseken történő fertőtlenítés és védőtávolság betartásáért az edző felelős. 
 Az edzések és  a  táncórák után (16 óra)  az  ügyeletre  való  visszajárásra nincs

lehetőség.

Tanórák

Testnevelés

 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.
 A szoros testi kontaktust igénylő feladatokat kerülni kell.
 Az öltözés előtt kézfertőtlenítés kötelező (testnevelő tanár segítségével).
 Az alsó tagozat a tanteremben öltözik.
 A felső tagozat átöltözését a testnevelő tanárok koordinálják.

Informatika

 Az  informatika  óra  előtt  a  gyerekeknek  kötelező  a  kézmosás,  a  tantermekben
szünetekben a billentyűzeteket és egereket fertőtleníteni kell az órát tartó tanárnak. 

Könyvtár

 A  könyvtárat  osztályonként  szakaszos  beosztással  használhatják  a  gyerekek.  A
látogatás rendjét a könyvtáros osztja be.

Étkezésre vonatkozó szabályok, ebédlő használata:

Kézfertőtlenítés kötelező az étkezés előtt az ebédlő bejáratánál kihelyezett kézmosónál

 Reggeli:
o Közös  étkezések  alkalmával  kiemelt  figyelmet  fordítunk  a  csoportok

elkülönítésére, ami időbeni beosztással biztosítható.
o Az ebédlőben maximum három csoport tartózkodhat egymástól elkülönítve.
o A felső tagozatosok az első szünetben mehetnek reggelizni az ebédlőbe.
o Az  osztályteremben  mindenki  csak  a  saját  enni-  és  innivalóját  fogyaszthatja,

amelyet a táskájában tart. 
 Ebéd:

o Egyszerre maximum 3 csoport ebédel.
o Kézfertőtlenítés kötelező a bejáratnál a pedagógus és a pedagógiai asszisztens

felügyeletével.
o Az ebédeltetés külön időbeosztás szerint történik. A felső tagozat az 5. óra utáni

hosszú szünetben ebédel szakaszosan. 

A sorbaállásnál is figyelni kell a védőtávolság betartására. 

 Uzsonna:
o Uzsonnásdobozban a konyha kiadja az uzsonnát, a csoport vezetője osztja ki a

tanulóknak.



Teendők beteg gyermek esetén az iskolában

 A  beteg,  illetve  betegségre  utaló  tüneteket  mutató  gyermekek  esetében  nem
mérlegelünk,  azonnal  értesítjük  az  iskolaorvost  vagy a  védőnőt.  A tanulót  az
orvosi szobában elkülönítjük.

 Szűrés esetén másik helyiséget jelölünk ki. 
 A szülőt értesítjük, hogy haladéktalanul vigye el az iskolából gyermekét.

Teendők beteg személy esetén a szülőknek

Kérjük a szülőket,
  hogy haladéktalanul értesítsék az iskolát, ha a gyermeknél vagy környezetében

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 ha  bármilyen  betegségre  utaló  tünete van  a  gyermeknek  (nem  csak  a  COVID

fertőzésre utaló tünetek), ne engedjék iskolába.
 aki  külföldről  érkezik  vissza  hazánkba,  az  vagy  negatív  PCR-teszteredményt

mutasson  be,  vagy csak  a  hazaérkezést  követő  2  hét  lejárta  után  engedje  a
gyermeket iskolába, orvosi igazolással, hiányzását igazoltnak tekintjük. 

 jelezzék, ha a gyermek 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, mulasztását igazoltnak tekintjük.

 jelezzék,  ha  a  gyermek  hatósági  karanténba  került,  hiányzását  igazoltnak
tekintjük.

Az intézménybe való visszatérés csak orvosi igazolással lehetséges!

Ügyintézés az intézményben

 A  szülők  lehetőség  szerint  a  hivatalos  ügyeket  a  KRÉTA  e-ügyintézés  felületen
intézzék.

 Az ügyintézést telefonon vagy online módon is intézhetik.
 Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén:

-a portás feljegyzi az érkező szülő nevét, külön erre rendszeresített füzetbe,
-egyszerre csak egy szülő tartózkodhat az épületben,
-kijelölt útvonalon közlekedhet.

 Szülőknek a maszk viselése kötelező!
 Kérjük, tanítás után 16 órától lehetőség szerint a gyermekeket vigyék haza.
 Az ügyelet vegyes csoportban működik, kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetben

vegyék igénybe. 
 16  óra  előtt  az  ügyeletes  diákok  hívják  le  azokat  a  tanulókat,  akikért  hamarabb

érkeznek a szülők. 
 Gondoskodjanak arról, hogy a tanulóknál legyen minden nap maszk.
 Az iskola előtt tartsák be a védőtávolságot, ne csoportosuljanak!
 A gyerekek kikísérésekor konzultációra nincs lehetőség a pedagógusokkal. 



Egyéb intézkedések:

 Ősszel a Határtalanul kirándulás megtartása nem engedélyezett.
 Az iskolai rendezvények megtartása online illetve iskolarádión keresztül történik. 
 A szülői értekezletet és a fogadó órákat csak online lehet megtartani.
 A  tanórákon  egy  tanulói  csoporton  belül  a  kooperatív  munkaformákat  igénylő

tevékenységeket azonos párokkal illetve csoporttagokkal a járványügyi szabályoknak
megfelelően végezzük. 

 Az  összevont  napközis  csoportoknál  és  a  napközis  szabadidő  szervezésében
fokozottan ügyelünk a járványügyi szabályok betartására. 

 A  „forródrót”  rendszert  email,  cím  és  telefonszám  megadásával  alakítjuk  ki.  A
dokumentumot a helyettesi irodában helyezzük el.  

Az iskolai járványügyi protokoll 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

A www.kormany.hu és a www.oktatás.hu oldalakon az aktuális és hivatalos információkat
figyelemmel kísérhetik.

Budapest, 2020. augusztus 31.

Siposné Kaszonyi Andrea 
intézményvezető


