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INTÉZKEDÉSI TERV 

(PROTOKOLL) 

A NYÍREGYHÁZI EGYTEM EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMNAK ISKOLÁRA, 

ISKOLAHASZNÁLÓKRA (DIÁK ÉS SZÜLŐ), AZ INTÉZMÉNY ALKALMAZOTTAIRA (PEDAGÓGUS ÉS ADMINISZTRATÍV-

TECHNIKAI DOLGOZÓ) VONATKOZÓ, A KORONAVÍRUS („COVID - 19” - ES) JÁRVÁNYVESZÉLY ELLENI PREVENTÍV 

MEGELŐZÉSÉRE, AZ ISKOLA MUNKARENDJÉRE, AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁRA, A TANÍTÁS ÉS TANULÁS 

ÁTALAKÍTÁSÁRA ÉS BEVEZETÉSÉRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉS PROTOKOLLJA (ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK ÉS 

ELJÁRÁSREND) 

 

1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS ISKOLAI KÖRNYEZET 
KIALAKÍTÁSA ÉS AZ ISKOLA FERTŐTLENÍTŐ TAKARÍTÁSÁNAK FORMÁI ÉS 
RENDJE 

1.1  Az EMMI – protokoll ajánlása 

 

- A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 

érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri 

fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) 

elvégzésére. 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, informatikai eszközök 

(billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) 

valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek.  

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált 

szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.  

- 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.  

- Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök 

felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. 
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- Az étkezés előtt és után kiemelet figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos 

szappanos kézmosására, vagy kézfertőtlenítésére. 

 

1.2  Az Eötvös Gyakorlóiskola protokollja 

 

- A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 

érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri 

fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell 

fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek, valamint a padló és a mosható 

falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. A takarítás, fertőtlenítés 

úgy kerül megszervezésre, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse.  

- A fentiek érdekében a takarítók minden óra alatt kötelesek a folyosón és a 

szociális helységekben fertőtleníteni, különös tekintettel a kilincsekre, korlátokra, 

liftgombokra, villany- és egyéb kapcsolókra, csaptelepekre, WC lehúzókra, melyet a 

folyosókon kihelyezett ellenőrző lapon kötelesek dokumentálni. A mosdókban szükség 

szerint a szappant és WC papírt fel kell tölteni. 

- Délután, az órák utáni takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani az ajtók, 

faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

tisztítására; szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére, szükség szerint a radiátorok, 

csövek lemosására; ablakok, üvegfelületek tisztítására; képek, tablók, világítótestek 

portalanítására; pókhálók eltávolítására. 

- A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszköz viselése szükséges. 

- Azokban a termekben, ahol a nap folyamán több osztály, csoport fordul elő, 

szükséges a váltások között a felületfertőtlenítés elvégzése. Ezt a műveletet mindig az 

adott órát kezdő pedagógus végzi a teremben elhelyezett felülettisztítószer és 

törlőkendő segítségével. Ezeket a termeket az órát tartó tanár óra után köteles bezárni 

és a kulcsot a portán leadni (kivétel, ha a következő órát is ugyanabban a teremben 

tartja). Az órát kezdő pedagógus a kulcsot felveszi és mielőtt a diákokat a terembe 

engedné elvégzi a felületfertőtlenítést. Ennek a feladatnak az elvégzését, a teremben 

elhelyezett ellenőrzőlapon igazolja aláírásával. 

- Az öltözőkben, ahol a nap folyamán több osztály, csoport fordul elő, szükséges 

a váltások között a felületfertőtlenítés elvégzése. Ezt a műveletet mindig az adott órát 

tartó pedagógus végzi a felülettisztítószer és törlőkendő segítségével. Az órát tartó 

tanár 5-10 perccel korábban befejezi az órát, hogy a diák a kicsengetésre tudjon 

felöltözni, majd mielőtt az új osztály érkezne átöltözni, elvégzi a felülettisztítást, melyet 

az öltözőben elhelyezett ellenőrzőlapon köteles aláírásával igazolni.  

- Az informatika termekben, ahol a nap folyamán több osztály, csoport fordul elő, 

- kézfertőtlenítőgép beszerzéséig - szükséges a váltások között a felületfertőtlenítés 

elvégzése. Ezt a műveletet mindig az adott órát kezdő pedagógus végzi a teremben 

elhelyezett felülettisztítószer és törlőkendő segítségével. Ezeket a termeket az órát 

tartó tanár óra után köteles bezárni és a kulcsot a portán leadni (kivétel, ha a következő 

órát is ugyanabban a teremben tartja).  Az órát kezdő pedagógus a kulcsot felveszi és 

mielőtt a diákokat a terembe beengedné elvégzi a felületfertőtlenítést. Ennek a 

feladatnak az elvégzését, a teremben elhelyezett ellenőrzőlapon igazolja aláírásával. 

A kézfertőtlenítőgép beszerelése után a diákokat csak a fertőtlenítő használata után 
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lehet beengedni a terembe és meg kell oldani, hogy minden tanuló adott órán csak 

egy informatikai eszközt használjon.  

- 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 termek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében tanítási 

óra alatt kizárólag a pedagógus jelenléte mellett nyitott állapotban, szünetekben pedig 

bukóra nyitott állapotban kell tartani. 

- Az udvaron használt játszótéri eszközök felületét a műszaki dolgozók (udvari 

munkás, karbantartók) kötelesek órák alatt fertőtleníteni, és dokumentálni. 

- Az étkezések előtti és utáni kézmosás, vagy kézfertőtlenítés betartására az 

ügyeletes kolléga felhívja a gyerekek figyelmét. 

A protokollban leírtakról az Eötvös iskola dolgozóit tájékoztattuk, mely tudomásul 

vételét aláírásukkal igazoltak. 

 

MINTA AZ ELLENŐRZÉSI NAPLÓHOZ 

      ELLENŐRZÉSI NAPLÓ … TEREM 

           

  9. 7. 9. 8. 9. 9. 9. 10. 9. 11. 9. 14. 9. 15. 9. 16. 9. 17. 9. 18. 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

           

  9. 21. 9. 22. 9. 23. 9. 24. 9. 25. 9. 28. 9. 29. 9. 30. 10. 1. 10. 2. 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     
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