
Házirend kiegészítése 

Intézményi eljárási szabályok a járványhelyzet idejére 

A kiegészítés visszavonásig érvényes 

 

A Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendjének kiegészítése a 

Covid-19 járványügyi helyzet miatt szükségessé vált szükséges intézkedéseket tartalmazza.  

A kiegészítés az EMMI-ajánlás alapján készült, és 2020. október 1-től a járványügyi helyzet 

fennállása idejére visszavonásig érvényes. 

Minden intézkedés az intézmény tanulóinak és dolgozóinak egészségvédelme érdekében 

történik. 

1. Az intézményt csak egészséges tanulók ill. alkalmazottak látogathatják; a tanulókon 

és alkalmazottakon kívül más személyek csak a neveléssel-oktatással szorosan 

összefüggő tevékenység kapcsán léphetnek be az iskolába.   

2. Ha az orvosi vizsgálat alapján a tanulónál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll 

fenn, a szülő köteles erről azonnal értesíteni az iskolát. 

3. A tanuló hivatalos karantén miatti hiányzása igazolt hiányzásnak tekintendő. 

4. Betegség utáni visszaérkezés esetén az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a 

következők egyikét: meggyógyult, egészséges és/vagy közösségbe mehet.  

5. Az intézmény zárt tereiben – a tanítási óra esetét kivéve – az alkalmazottak számára 

kötelező a maszk viselése, belépéskor mindenki számára a kézmosás és/vagy 

kézfertőtlenítés. Az intézményi zárt közösségi terekben a tanulók számára a maszk 

viselése csak ajánlott, de az iskolabuszon a gyermekeknek is kötelező a maszk 

használata. Ugyanakkor elvárás, hogy minden tanuló rendelkezzen maszkkal, 

melyről a szülő köteles gondoskodni! 

6. A reggeli belépésnél lázmérés történik a főbejáratnál. A szenzoros hőmérőt felnőtt 

alkalmazott kezeli (ügyeletes nevelő/portás/technikai munkatárs), a tanuló ez idő 

alatt köteles maszkot viselni. Az iskolába érkezéskor, ill. távozáskor kerüljük a 

csoportosulást! 

7. Akinek a testhőmérséklete meghaladja a 37,8 fokot, az intézményt nem látogathatja. 

(Szükség esetén fontos a kontrollmérés.) Ha a tanuló vagy pedagógus/alkalmazott 

távozik a tanítási órák után, de délután visszatér az iskolába, az új belépés esetén a 

lázmérést meg kell ismételni.  

8. A tanuló – akinek hőmérséklete meghaladja a meghatározott értéket - az elkülönítő 

helyiségben (játszószoba) várhatja meg a szülőt, akit haladéktalanul értesíteni kell. 

A szülőnek értesítés után mielőbb gondoskodnia kell a tanuló hazaviteléről. 

9. Általános szabályok: 

 a korosztályok (osztályok) elkülönítése, a különböző csoportok keveredésének 

megelőzése; 

 az iskolában a szaktantermi rendszer helyett osztálytermi rendszert alkalmazunk 

(kivéve informatika és csoportbontások esetén); 



 a gyermekek és felnőttek is ügyeljenek a távolságtartásra; 

 fontos a gyakori és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés, különösen étkezések előtt, 

ill. mosdóhasználat után; 

 a termek rendszeres szellőztetése; 

 a tanulók által használt eszközök fertőtlenítése;  

 a felületek napi fertőtlenítése (kilincsek, asztalok, székek, csaptelepek, 

számítógép billentyűzete) is az egészségvédelmet szolgálja. 

10. A szülőkkel való kommunikáció az online térben történik: az intézmény honlapján, a 

Kréta felületen és az osztályok által a gyors információcsere érdekében kialakított 

zárt csoportos felületeken. 

Mindannyiunk érdeke a felelős gondolkodás és magatartás követése. Ezért kérem a fentiek 

tudomásul vételét és fegyelmezett megtartását. 

Az OH  honlapján elérhető az EMMI írásos ajánlása az alkalmazandó eljárásrend részleteiről: 
INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 2. verzió (változásokkal egységes szerkezetben) 

2020. szeptember 7. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_k

oznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf 

Beremend, 2020. október 1. 

 

Tekauer Aranka 
intézményvezető 
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