
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) 

 

7. AZ ISKOLAEGÉSZSSÉGÜGYI ELLÁTÁS, AZ ESETLEGESEN ELŐFORDULÓ BETEGSÉG 

KEZELÉSÉNEK ÉS AZ INTÉZMÉNY ESETLEGES FERTŐZÉSE KEZELÉSÉNEK RENDJE ÉS 

FORMÁI 

7.1 Az EMMI – protokoll ajánlása 

− Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, 

a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni a 

köznevelési intézményekben. 

− A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői 

vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM 

rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre 

vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján 

történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló 

folyamatos együttműködését. 

− A személyes találkozást igénylő teendők esetében a feladatok elvégzése a 

járványügyi óvintézkedések figyelembe vételével történik. 

− Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei 

észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti 

intézkedések megtétele szükséges. 

− Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 

tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi orvost, gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is 

gondoskodni kell. 

− A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 

fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.  

− A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját 



hatáskörben nem bírálhatja felül. 9.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő 

gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, 

védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges 

intézkedéseket meg kell tenni. 

− Annak érdekében, hogy minden iskola felkészült legyen a munkarend 

átalakítására, a nevelőtestületnek (az OH módszertani ajánlása alapján9 ki kell 

dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie.  

− Az NNK - járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI 

Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja, ha egy köznevelési intézmény 

esetén az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb 

személy tesztje koronavírus-pozitív. 

−  Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet (digitális munkarend). 

− Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben elrendelésre kerül a tantermen 

kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg 

kell szervezni, és a gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat 

ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

 

7.2 Az Eötvös – protokollja 

− Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, ill. az intézmény működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

− Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK 

aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, és értesítsék az 

iskolát, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

− Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson 

kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a 

szappanos kézmosás).  

− Az iskola szociális helységeiben biztosított a szappanos kézmosás, ill. a 

kézszárítás lehetősége. 

− A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak az intézményben az 

osztályfőnöktől, az iskolai védőnőktől, ill. az iskolai honlapon elhelyezett 

tájékoztatók alapján. 

− Az iskola közösségi tereiben az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot 

eltakaró maszk viselése. 

− Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb 

egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani, így a 

szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni az 

intézményben. 

− A személyes találkozást igénylő teendők – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – elvégzése a járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, 

szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. 



− Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei 

észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti 

intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok 

felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos 

szellőztetéssel. 

− Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 

tünetei észlelhetők, el kell őt különíteni, és értesíteni kell az iskolaegészségügyi 

orvost, aki dönt a további teendőkről. 

− Gyermek esetén gondoskodni kell a szülő/gondviselő értesítéséről, és felhívni a 

figyelmét, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. 

− A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező.  

− A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

− Amennyiben az Operatív Törzs – az EMMI és az NNK vizsgálata nyomán – digitális 

munkarend bevezetését rendeli el intézményünkben, a tanulási folyamat 

ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, 

személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök 

alkalmazásával – történik. 

− A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az 

iskolát oktatási célból nem látogathatják, mindaddig míg – az átállást okozó állapot 

megszűnése után – az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál 

munkarend szerinti oktatás folytatására. 

 


