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Járvány ügyi protokoll szülőknek: 

- A nevelési-oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja! 

- a gyermekeken iskolába lépéskor – napközben indokolt esetben – testhőmérsékletmérést 

végzünk 

- A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató tanulót (személyt) iskolánk gazdasági 

irodájának a bal oldali külön zárható részébe azonnal elkülönítjük. A szülőnek értesítés 

után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi 

igazolással térhet csak vissza! 

- A szülő köteles iskolánkat értesíteni, ha a gyermekénél vagy a családjában koronavírus- 

gyanú vagy igazolt fertőzés van! 

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki 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 

van távol, és erről orvosi igazolással rendelkezik, azt bemutatja, hiányzását igazolt 

hiányzásnak tekintjük. 

- Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá azt is, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a 

részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, 

a pedagógusokkal egyeztetett időpontban online módon vesz részt az oktatásban. Ha a 

tanuló távolmaradását nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan 

mulasztásokat jeleznünk kell a jogszabályokban megadott szervek, hatóságok felé! 

- Ügyintézéskor kérjük a digitális eszközöket, online elérhetőségeket részesítsék előnyben! 

Amennyiben ez alapos indok miatt nem lehetséges, úgy az iskolába lépéskor kérjük a 

maszkok viselését, egymástól a 1,5 méteres távolságtartást, valamint a bejárati ajtónál 

elhelyezett kézfertőtlenítő használatát!  

- Szülők nem tartózkodhatnak az intézményben – kivéve előre egyeztettet időpontban 

intézményvezetői engedéllyel – (maszk, kézfertőtlenítő használata kötelező) 
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- Szülők tájékoztatása az osztályfőnökökön keresztül, valamint online formában történik: a 

Kréta felületen, az iskolai honlapon és az osztályközösségekben korábban kialakított 

módon (pl. facebook, zoom, messenger stb.). 

- Gyermek megbetegedése esetén a szülő azonnal értesíti az osztályfőnököt, aki értesíti az 

intézményvezetőt. 

Járvány ügyi protokoll gyerekeknek: 

Iskolába érkezéskor: 

o minden gyermeken testhőmérsékletvégzést mérünk,  

o felhívjuk a figyelmüket – belépéskor – a kézfertőtlenítő használatára 

o kötelező a maszk viselése minden tanuló számára 

-  A közösségi terekben kérjük az egymástól való 1,5 méteres távolságok betartását! Ez 

különösen fontos a folyosókon, mosdókban és az öltözőkben. 

- A tanteremben és az ebédlőben nem, de azon kívül kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk 

viselése! 

- Naponta többször alaposan kezet kell mosni! Használni a kihelyezett kézfertőtlenítőket. 

- Illemhely használata után az alapos kézmosás kiemelten fontos! Kézmosás után a mosdókban 

elhelyezett papírtörlőket kell használni! 

- Étkezések előtt és után alaposan kezet kell mosni! 

- Köhögéskor, tüsszentéskor a papír zsebkendő használata kötelező! 

- A tízórait és az uzsonnát a tanteremben kell elfogyasztani alsó tagozaton, felső tagozaton az 

ebédlőben! 

- A hetesek kötelesek minden szünetben intenzíven (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetni az 

időjárás függvényében. 
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Jó idő esetén, tanítási szünetekben az udvaron tartózkodás menete: 

- 1-2. évfolyam: hátsó udvar a hátsó bejáraton közlekedve 

- 3-4. évfolyam: középső udvar a középső ajtón közlekedve 

- 5-8. évfolyam: első udvar az első bejáraton és a tornafolyosói oldalsó bejáraton 

közlekedve 

Rossz idő esetén a szüneteket az osztálytermekben, a termekhez tartozó folyosórészeken 

tartózkodnak a gyerekek. 

Járvány ügyi protokoll pedagógusoknak: 

- Az oktató-nevelő munkában csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

- A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

- Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy kérjük a szájat és 

orrot eltakaró maszk viselését. 

- Folyosókon, ügyeletkor szájmaszk használata kötelező 

- A testnevelés órákon törekedni kell a szabad tér használatára, amennyiben ezt az időjárás 

megengedi. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

- A használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket 

kérjük külön a szertárban tárolni! 

- tantermek szellőztetése órákon és szünetekben folyamatosan 

- tanterembe érkezéskor és távozáskor kilincsek fertőtlenítése minden alkalommal, a 

kiadott fújós fertőtlenítő pumpával és ennek dokumentálása a kihelyezett takarítási 

jegyzéken 

- Osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat nem tervezünk. 

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett (maszk, távolság tartás) csak a kültéri filagóriában vagy 

udvaron megengedett. Előnyben kell részesíteni az online szülői értekezletetek tartását. 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat 

(kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő 

használata)! 
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- Fokozottan figyelni kell arra is, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze 

semmit, ne csoportosuljanak, a különböző osztályba járók szorosan ne keveredjenek! 

- A hiányzásokat napra készen vezetni kell! 

- Digitális munkarendre átállás estén a tananyag kiküldése egységesen és kötelezően a 

Kréta, Google Classroom, messenger rendszeren keresztül történik. Ezen túl preferáljuk 

az online órákat. 

Járvány ügyi protokoll takarítóknak: 

- Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig. 

- Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását! 

- A tanítás megkezdése előtti alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló 

és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, 

 egyéb bútorok vegyszeres tisztítására; 

  padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

 játékok, sporteszközök tisztítására; 

 radiátorok, csövek lemosására; 

  ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

  szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

 képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

- Intézményvezető, az intézményvezető helyettesek és a gazdasági ügyintéző ellenőrzi a 

takarítás megvalósulását! 

- Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Erről külön 

órarendet fognak kapni, hogy mikor és hol történik osztályok, tanulócsoportok közötti 

váltás! 

- Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi 

többszöri fertőtlenítő takarítás (tantermek, mosdók folyosók, ebédlő, tornaterem, 

közösségi terek) elvégzésére.  

mailto:kertvarosi@nyiregyhaza.hu


 
 
 
 
 
 

 _________________________________________________________________________________  
 

6 
 

 

 
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola  

Kertvárosi Tagintézménye 
4400 Nyíregyháza Könyök utca 1/a 

Tel.: 42 / 512-881 
e-mail.: kertvarosi@nyiregyhaza.hu 

 

- A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran 

érintett felületek: ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, 

villany- és egyéb kapcsolók. 

- Ellenőrizni kell az osztálytermekbe kihelyezett fújós fertőtlenítők meglétét! 

- A mosdókban takarítása folyamatosan történik minden tanítási óra alatt! 

- A gazdasági ügyintéző köteles a fertőtlenítő szerek, kézfertőtlenítők rendelkezésre állását 

heti szinten dokumentálni, s erről naplót vezetni. 

Egyéb rendelkezések: 

- A büfé működését határozatlan időre felfüggesztjük. 

- A tanulói felügyeletekre vonatozó szülői igényeket felmérjük, az ügyeletet azokhoz 

igazítottan, akár (17.30-ig) megszervezzük 

 

Ebédeltetés rendje: 

Ebédelési rend                                                                                       

(osztályonként külön sorba)  

 
 

Osztályok Időpont 

1.a 11:00 

1.b 11:00 

1.c 11:30 

1.d 11:30 
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2.a 12:00 

2.b 12:00 

2.c 12:25 

3.a 12:50 

3.b 12:50 

4.a 13:10 

4.b 13:10 

5.a 13:30 

5.b 13:30 

6.a 13:45 

6.b 13:45 

7.a 13:45 

7.b 13:45 

8.a 13:45 

8.b 13:45 
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A kiengedés rendje a következő: 

- felsős osztályok önállóan (osztályfőnökök szülői igényekkel egyeztetve) 

Alsósok: 

15.45, 16.00, 16.15-kor - kiengedési időpontok 

- 1.a, 2.a,b,c hátsó ajtó 

- 1.b, c, d  4.a középső ajtó 

- 3.a, b 4.b főbejárat, első ajtó 

Alsósoknak 16.15 után a középső ajtóval szembeni 2-es, 3-as teremben van megszervezve 

minden nap az ügyelet, akiért eddig nem jöttek, ide kerül. A szülők ekkor csak a középső, 

oldalsó bejáratot használhatják! 

Be- és kiléptetési rendszer 

      

Reggel                                                          
7:00 - 8:00 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Főbejárat Póka Imre 
Drahosné Nádasi 

Ildikó 
Péter Zoltán Szuhár Renáta 

Székelyföldiné Baksa 
Katalin 

Oldalsó 
ajtó 

Szaszala Eszter Péter Zoltán 
Dr. Cserhalminé Demeter 

Edina 
Sivadó Miklós 

Czirjákné Veszeli 
Krisztina 

Hátsó ajtó 
Lakatosné Horváth 

Judit 
Virág Csaba Laskainé Recsák Erzsébet 

Felföldi Edit                                              
Nagy Mariann 

Sivadó Miklós 

Délután Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Főbejárat      
15:15 - 
16:30 

Konzili Edit Szalay Szabolcs Vasenszki József Szalay Szabolcs 
Dósáné Balázs 

Mariann 

Oldalsó 
ajtó 15:45 

- 16:30 
Bardi Boglárka Sári Nikolett Kotáné Szombaty Márta 

Rutkainé Hajnal 
Erika 

Kocsis Erika 
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Hátsó ajtó 
15:45 - 
16:30 

Hajduné Theisz 
Katalin 

Szaszala Eszter Lipők Lászlóné Virág Csaba Szuhár Renáta 
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