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I. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA által kiadott 

Intézkedési terv a 2021/2022.tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről 

 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/intezkedesi_terv_20220114.pdf 

alapján  

 

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA GIMNÁZIUM 

HÁZIRENDJE 

formájában kiegészül az alábbi eljárásrenddel 

 

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA GIMNÁZIUM 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDJE 

 

 

Preambulum 

Ahhoz, hogy a járványügyi készültség időszakában a járványügyi kockázat emelkedését és az újabb 

korlátozások bevezetését elkerüljük, különös figyelmet kell fordítani a higiénés és a járványügyi 

szabályok betartására. 

 

Az intézkedési terv hatálya 

A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium jelen intézkedési terve a házirend 

mellékleteként 2021. szeptember 1-től visszavonásig vagy a következő módosításig marad hatályban. 

A fent hivatkozott EMMI intézkedési terv előző és következő verzióit az 1. számú melléklet következő 

verziói követik szabályozásban. 

A melléklet legitimációját a Házirend legitimációja adja. 

 

Takarításra vonatkozó rendelkezések 

1. Az intézmény a tanévet megelőzően – a NKK által közzétett ajánlás alapján - mindenre 

kiterjedő, fertőtlenítő takarítást végeztet az iskola teljes területén. 

2. A közösségi terek (kültéri padok, székek, ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 

kapcsolók), szociális helyiségek (WC-k, öblítőgombok, mosdók, csaptelepek, zuhanyzók), az 

informatikai eszközök (billentyűzetek, monitorok, egerek, egérpadok) napi többszöri 

fertőtlenítő takarítását, valamint a gyakorlati órák során használt taneszközök 

(labor-, és sporteszközök) szünetekben történő fertőtlenítő takarítását az intézmény takarítója 

elvégzi. 

3. A tantermek, padok, székek, asztalok napi egyszeri fertőtlenítő takarítását - az NKK 

ajánlása alapján - az intézmény takarítói végzik. 

4. Az NKK ajánlása alapján a takarítók által felhasznált fertőtlenítőszerek, egyéb takarítószerek és 

eszközök beszerzéséről, folyamatos, igény szerinti pótlásáról az iskola gondoskodik.  

5. Az intézményben a folyosókon, valamint az étteremben és az iskola büféjében vírusölő 

kézfertőtlentő adagólókat helyeztünk ki, melyek folyamatos utántöltéséről az intézmény 

gondoskodik. 

6. A mellékhelyiségekben minden szappan adagolóban kézfertőtlenítő szappant töltöttünk, 

valamint papírtörlőket helyeztünk ki, melyek folyamatos töltéséről, pótlásáról az intézmény 

gondoskodik. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_2020_2021_tanev_3_egyseges_szerkezetben.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_2020_2021_tanev_3_egyseges_szerkezetben.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_2020_2021_tanev_3_egyseges_szerkezetben.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_2020_2021_tanev_3_egyseges_szerkezetben.pdf
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7. A konyhai evőeszközök (tálcák, tányérok, poharak, evőeszközök) valamint bútorok (székek és 

asztalok) tisztítását és folyamatos óraközi fertőtlenítését a konyhai dolgozók végzik. 

8. A konyhai evőeszközök és szalvéták kiadását a konyhai dolgozók végzik.  

9. A tantermek valamint a folyosók, illetve egyéb közösségi helyiségek ablakait a 

tanórák alatt és a tanórák közti szünetekben nyitva kell tartani, hogy a folyamatos és 

megfelelő szellőztetés biztosított legyen! A megfelelő szellőztetésre a takarítás során különös 

figyelmet kell fordítani! 

 
Az intézmény látogatása  

  

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

és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet 

részt. A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

 

Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 

29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően a köznevelési intézménybe csak a védettség 

igazolását követően lehet belépni. Ez alól kivételt jelent az intézményben foglalkoztatott, a nevelő-

oktató munkát végző személy, az intézménnyel jogviszonyban lévő gyermek, tanuló, a gyermeket vagy 

tanulót kísérő egy fő nagykorú személy a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig, 

valamint azon személy, aki a köznevelési intézmény területén bekövetkező, elháríthatatlan eseménnyel 

(pl. műszaki hiba, egészségügyi veszélyhelyzet stb.) összefüggésben az intézményvezető engedélyével 

végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményeinek elhárítására irányul. (A rendelkezés 

értelemszerűen csak az EMMI határozat kiadását követően engedélyezendő belépésekre terjed ki, a 

tartós jogviszonyban foglalkoztatott olyan személy, vagy tartós jogviszony alapján beszállító olyan külső 

vállalkozó, aki ezen tartós jogviszonyára figyelemmel eddig is belépési engedéllyel rendelkezett (pl. 

konyhai alkalmazott), változatlanul beléphet.)   

A köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pont: az intézmény portája. 

 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden 

zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.  A helyiségek ablakát időjárás és 

környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

 

Maszkviselés 

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési 

intézmény vezetője önállóan határozhatja meg az intézmény területén a maszkviselés szabályait, azzal, 

hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.  

 

1. Az iskola területén a benntartózkodás teljes ideje alatt a maszk viselése 

kötelező. Fontos, hogy a tavalyi évvel ellentétben a szövetanyagból készült maszk 

használata nem engedélyezett. 

Szeretnénk, ha az oktatás minél tovább offline maradhatna és minél kevesebb további szigorító, 

korlátozó intézkedést kellene bevezetni. 

 

Szűrés 

 

2. Továbbra is érvényben marad, hogy a (bármilyen) betegségből visszatérő tanulókat 

csak negatív teszttel léphetnek be az iskola területére. 
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3. Elfogadunk külső szolgáltató által készített antigénes teszteredményt is, de az iskola, a 

korábbi gyakorlat szerint ingyenesen és folyamatosan biztosítja a visszatérő 

tanulók számára a tesztelést. 

4. Amennyiben egy tanuló az iskolában lesz rosszul, az ingyenes szűrési lehetőséget szintén 

biztosítjuk. Az érintett tanulókat az egészséges tanulóktól minden esetben elkülönítjük és a 

szülő(ke)t értesítjük. 

5. Fontos változás az elmúlt tanévhez képest, hogy az osztrák iskolai gyakorlathoz hasonlóan egy 

lényegesen kevesebb kellemetlenséget okozó tesztelési lehetőséget alkalmazunk. 

6. A svájci Roche gyógyszergyár és a koreai SD Biosensor közös fejlesztésű "Standard Q 

Covid-19 Ag" nevű antigén alapú gyorstesztjét fogjuk használni, melynél a mintavevő 

pálcát mindössze az orrnyílásba, az orr első részébe (és nem az orr-garatba!) kell bevezetni, 

így ehhez orvosi, szakápolói felügyelet nem szükséges, ezért a tesztelés lehetőségét 

folyamatosan tudjuk a tanulók, kollégák részére biztosítani. 

7. A Standard Q Covid-19 volt az első antigén alapú gyorsteszt, mely felkerült a WHO által 

elfogadott tesztek listájára. (Ezen mind a mai napig csak 3 gyártó tesztje található.) 

8. A teszt 96,48%-os érzékenységű és 99,68% specifikusságú. 

9. Fontos, hogy a teszt rendelkezik a Delta illetve az Omikron variáns kimutatását 

igazoló dokumentációval. 

 

10. A betegségből visszatérő tanulók szűrésre a  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4abb1Mja3-

t3PP1_LutcMAsGlm1_hFsL93MEcww3ZNiTkzQ/viewform?usp=sf_link 

címen tudnak jelentkezni. 

  

Hiányzások bejelentése 

  

1. A járványhelyzet alatt korábban központosítottuk a hiányzások bejelentését, amit a tanévben a 

várható, 5. járványhullám végéig (visszavonásig) a korábbiakban meghirdetett eljárásrend alapján 

változatlanul érvényben tartunk. 

2. A különböző hiányzásokat, tematikusan, az alábbi email címekre tudják bejelenteni. 

• Koronavírussal kapcsolatos bejelentések (betegség, betegségből visszatérés, fertőzött 

személyekkel történt érintkezés, karantén, külső szolgáltatótól hozott negatív leletek 

megküldése, orvosi igazolás): koronavirus@korosi.hu 

• Egyéb megbetegedésekkel kapcsolatos bejelentések (megbetegedés, betegségből 

visszatérés, orvosi igazolás): betegsegbejelentes@korosi.hu 

• Amennyiben gyermeküket bármilyen (nem betegségből) kifolyólag szeretnék az 

iskolából kikérni, ezt a egyebhianyzas@korosi.hu címen tudják bejelenteni. A 

tervezett, egyéb hiányzásokat kérjük, hogy a tervezett időpont előtt legalább 48 órával 

korábban szíveskedjenek bejelenteni. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4abb1Mja3-t3PP1_LutcMAsGlm1_hFsL93MEcww3ZNiTkzQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4abb1Mja3-t3PP1_LutcMAsGlm1_hFsL93MEcww3ZNiTkzQ/viewform?usp=sf_link
mailto:koronavirus@korosi.hu
mailto:betegsegbejelentes@korosi.hu
mailto:egyebhianyzas@korosi.hu
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Kérjük, hogy a bejelentések minden esetben tartalmazzák a tanuló nevét, osztályát, a hiányzás okát, egyéb 

hiányzás esetén a tervezett hiányzás kezdő és záródátumát. 

 

Egyéb 

1. Az intézmény területére – a diákok és dolgozók kivételével – csak igazgatói engedéllyel lehet 

belépni. 

2. Felhívjuk diákjaink figyelmét, hogy továbbra is kiemelten figyeljenek a higiéniai eszközök 

fokozott használatára. A szükséges fertőtlenítőszereket az intézmény a tanulók számára 

folyamatosan biztosítja (mellékhelyiségek, folyosók, tantermek) 

3. Kérjük a tanulókat, hogy a szünetekben, amíg az idő engedi, használják az udvart. 

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében  

Amennyiben az intézményben egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi 

döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a 

beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek. 

Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik azzal, 

hogy az érintett tanulóval egy osztályba/csoportba tartozó tanulók közül azok, akik oltottak, 

személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott tanulók 5 napig karanténba kerülnek, ami 

alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így 

különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről részükre. Számukra a jelenléti 

oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az intézmény a helyben kialakult módon, a 

rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja. 

 

Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi 

Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát tájékoztatni kell. 
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