
Intézkedési terv a 2020/2021-es tanévben  

az Óvárosi Általános Iskolában  

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 

 

 

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 vehet részt. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a tanuló, aki bármilyen betegség 

miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával mehet újra az intézménybe. 

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést 

feloldó határozatot szükséges bemutatni.  

 

A tisztifőorvosi határozat alapján a foglalkoztatott, illetve a tanuló csak akkor mehet az 

intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 C mértéket. 

Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha a testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri 

vagy meghaladja ezt az értéket, a többi gyermektől, tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt 

vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

A beléptetést pedagógusok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők, technikai dolgozók, 

felsőbb éves tanulók egyaránt végezhetik. 

 

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását, stb.) 

a területi Népegészségügyi Hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet, 

vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére, visszavonására) vonatkozó javaslat 

felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata.   

 

Az intézményünknek a fertőzés tényének beigazolódása esetén a népegészségügyi hatóság – 

kormányhivatal – illetékes járási hivatalát, valamint a megadott és egyeztetett eljárásrend 

szerint a Tankerületi Központot kell értesíteni a megadott elérhetőségen.  

 

 

A szülőknek szóló szükséges információk megosztását e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs 

és Tanulmányi Alaprendszerben (Kréta), az iskola honlapján, vagy az osztályok zárt facebook 

csoportjába küldött üzenetekkel valósul meg.  

 

 

Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, az oktatással 

kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kövessék.  

 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/


Mellékelem azokat a kivonatokat, amelyeket már feltettünk az iskola honlapjára.  

 

1. tájékoztatás COVID fertőzés esetén  

 

Amennyiben intézményünkben kiderül, hogy igazoltan COVID vírussal fertőződött beteg van, 

akkor a Népegészségügyi Osztály elkezdi a kontaktszemélyek felkutatását és a járványügyi 

intézkedések bevezetését.  

Az érintetteket az Népegészségügyi Osztály felhívja, utasításokkal és tanácsokkal ellátja.   

(A járvány elkerülése érdekében kérjük Önöket, hogy ne csoportosuljanak az intézményünk 

előtt, és csak előzetes egyeztetés után lépjenek be – maszkban – az intézmény területére. Kérjük 

a szülőket, saját, gyermekeik és az iskolánkban dolgozók érdekében, hogy ezeket tartsák be.) 

Iskolánkban kötelező a közösségi tereken – folyosó, ebédlő, büfé – a maszk viselése, mind az 

alkalmazottainknak, mind a felső tagozatos tanulóinknak. Az iskolában mindent megteszünk a 

diákok és az alkalmazottak, illetve a szükség esetén belépő vendégeink biztonsága érdekében. 

Egy maszk 4 órán keresztül használható, ezért kérem, hogy minden gyermeknek legalább 2 

maszk legyen a táskájában. A textilmaszk használatánál fokozottan figyeljenek a mosással és a 

vasalással történő fertőtlenítésre. 

A Népegészségügyi Osztály álláspontja szerint, panasz- és tünetmentes kontaktgyermeket 

járványügyi szempontból otthoni karanténban kell tartani, amennyiben a járványügyi 

szabályokat be tudják tartani. Ezt az Népegészségügyi Osztály rendeli el. Ez azonban nem 

jelenti azt, hogy testvéreinek és szüleinek is karanténban kell maradnia, azaz a testvérei 

jöhetnek iskolába, a szülők mehetnek dolgozni mindaddig, amíg nem jelentkeznek COVID 

tünetek, tesztelést követően bizonyítottá nem válik a COVID fertőzöttség, illetve az 

Népegészségügyi Osztály ezt el nem rendeli.  

 

 

2. eljárásrend az étkezés befizetésével kapcsolatban  

 

A kialakult járványügyi helyzet miatt az étkezési díjak befizetésére a Tatabányai Gazdasági és 

Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) által elektronikus formában, e-mail címre 

küldött díjbekérő/számla alapján van lehetőség. A számla szerinti összeget a szülő/gondviselő 

banki átutalással, vagy személyesen, közvetlen befizetéssel az OTP Bankban teljesítheti a 

díjbekérőn feltüntetett számlaszámra. 

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy bizonyos e-mail címekre jellemzően freemail.hu vagy 

t-online.hu vagy citromail.hu címekre–történő számlatovábbítás nem működőképes, ezért 

kérjük, gmail.com-os email-címet adjanak meg. 

Kérjük, ha bármilyen problémájuk van, keressék gazdasági ügyintézőnket, Ballabás Katát az 

Óvárosi Általános Iskola telefonszámán: 510-517, a telephelyünkön Pápay Szilviát a 311-148-

as telefonszámon.  

A szigorúbb óvintézkedések miatt nincs lehetőség arra, hogy az étkezés lemondásakor az 1. 

napon az ebédet éthordóban elvigyék. 

Segítő együttműködésüket és megértésüket köszönjük. 

 

http://freemail.hu/
http://t-online.hu/
http://citromail.hu/

