
INTÉZKEDÉSI TERV/ Domokos Pál Péter Általános Iskola 

 

A 2021/2022. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 
 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

● fertőtlenítő nagytakarítás 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

● az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyerek látogathatja  

● a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van 

● bármilyen betegség miatt otthon maradt gyermek kizárólag orvosi igazolással jöhet be 

az intézménybe 

● az intézményben folyó oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt  

● intézményi csoportosulások elkerülése szükség és lehetőség szerint (szüneti beosztások 

átszervezése, folyosó és udvar használata beosztás szerint ) 

● reggeli beléptetés kézfertőtlenítéssel 7.30-től 7.50-ig  

● bejövetelkor, a folyosókon a maszk használata jelenleg nem kötelező, de a pandémiás 

helyzet rosszabbodása esetén igen, tantermekben létszámtól, helyzettől függően döntünk 

● szülők nem jöhetnek be az épületbe, a bejáratig kísérhetik a gyerekeket ( első évfolyamot 

kezdő gyermekek szülei 5 napig bejöhetnek maszkban ) 

● a tanórák 45 percesek, de alkalmanként, helyzettől függően a távolságtartás, szellőztetés 

miatt 45 perc helyett 40 percesek is lehetnek 

● a délutáni, ( nem tanórai ) iskolai sportfoglalkozásokat külső edzővel, valamint énekkar 

próbáit átmenetileg felfüggesztjük, ha rosszabbodik a járványhelyzet 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

● vírusölő, fertőtlenítő használata a bejáratnál 

● szülő, kísérő nem léphet be az iskola épületébe, csak az igazgató külön engedélyével 

● szociális helyiségekben rendszeres, alapos kézmosás 

● rendszeres szellőztetés a tantermekben, folyosókon 

● az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítés ajánlott 

● a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) 

elvégzése 

 

 



4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

● nagyobb odafigyelés az ételek és az evőeszközök kiosztásánál, valamint a terítésnél (sajnos 

az infrastruktúra hiányossága miatt nem tudunk változtatni az eddigi étkezési beosztáson) 

● alapos kézmosás 

● esetenként a reggeli az osztályteremben kerül elfogyasztásra 

 

 

 

5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

● abban az esetben, ha fokozódik a pandémia, a külföldön tartózkodásról hazatérve kötelező 

az iskolát értesíteni, abban az esetben is, ha családtag járt külföldön 

 

6. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

● rendszeres fertőtlenítő takarítás 

● mind az intézményben dolgozó, mind a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha közvetlen 

környezetében (család, munkahely) koronavírusos beteg van 

 

7. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

● a tanuló hatósági karanténba kerülése esetén a hiányzása igazolt 

 

8. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

● akin a fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul el kell különíteni és értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi orvost az érvényes eljárásrendet alkalmazva, valamint a szülőt is 

haladéktalanul értesíteni kell  ( nnk.gov.hu oldal szerint ) 

● gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza 

 

 

9. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

● a tantermen kívüli digitális oktatásról az Operatív Törzs dönt 

● önkéntes karantén szükséges, ha közvetlen családtag korona vírussal érintett 

 

 

10. KOMMUNIKÁCIÓ 

● az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormány.hu és a www.oktatas.hu oldalon és az 

iskola honlapján,  a www.dppiskola.hu lehet követni 

●  kommunikációra az iskola új levelezőrendszerén van lehetősége: 

titkarsag@domokos.dbtk.hu  
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