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COVID-19 ELJÁRÁSREND 

 

- Készült az EMMI által kiadott intézkedési terv a 2020-2021 tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend alapján 

- EMMI rendelet 2020.09.03 Intézkedési terv módosítása 

- Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új korona vírussal 

kapcsolatban 

- EMMI magatartási szabályok különböző élethelyzetekben járvány idején 2020.09.21 

- Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály: Köznevelési 

intézmények koronavírussal kapcsolatos teendőiről szóló tájékoztatás alapján 2020.09.23 

 

A nevelési-oktatás intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és felnőtt 

látogathatja! 

 

Teendők beteg személy esetén: 

Amennyiben egy gyereknél, a fertőzés tünetei észlelhetők haladéktalanul el kell őt különíteni, 

egyúttal értesíteni kell a szülőt és a megbízott orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a 

további tennivalókról. Beteg gyermek esetén a szülőnek kötelessége a gyermek mihamarabbi 

hazaszállításáról és orvosi ellátásáról gondoskodni. 

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek, a szülő megérkezéséig kesztyű és maszk 

használata kötelező. 

Amennyiben a dolgozó a munkahelyén korona vírusra utaló jeleket mutat, azonnali hatállyal haza 

kell küldeni! 

A dolgozók személyes felelőssége, hogy betegségre utaló tünetekkel ne kezdje meg a munkát! 

Igazolt koronavírus esetén haladéktalanul tájékoztatni kell az intézmény vezetőjét! 

A háziorvos, házi gyermekorvos illetve a kezelőorvos jogosult a COVID 19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni! 

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

intézményben valamilyen intézkedést! 

Az intézményen kívüli, nevelés-oktatás szünetről az Operatív Törzs dönt. 

Az intézmény az arra jogosult szervtől tájékoztatást kap a döntésről. A további népegészségügy 

döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre! 

A további intézkedések megtételére az NNK utasítja a beteget illetve az intézmény vezetőjét. 

Az intézmény vezetője csak és kizárólag az NNK által kiadott utasításokat követheti! 

Az a gyermek vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos, a 

kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi 

karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot 

szükséges bemutatni. 

Magas láz, köhögés, nehézlégzés, valamint szag-és ízérzés hirtelen zavara esetén a gyermek és a 

felnőtt is csak akkor vehető vissza a közösségbe, ha a fenti tünetek kezdete óta legalább 10 nap 

eltelt, több mint 3 napja láztalan és több mint 3 napja nincsenek légúti tünetei,és orvosi 

igazolással rendelkezik. 

A szülők kör e-mailen keresztül azonnal kapnak értesítést bármilyen rendkívüli intézkedés 

megtételéről. 

Az eddigi intézkedési tervekben foglaltak / különórák, családi programok elhalasztása/ 

visszavonásig érvényesek, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően folyamatosan 

frissülnek! 
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A megelőző intézkedések / rendszeres fertőtlenítő takarítás, szociális távolság tartása, szellőztetés, 

személyi érintkezések számának csökkentése, maszk, és kézfertőtlenítő használata, hőmérőzés/ 

szigorú betartása esetén a járványügyi kockázat jelentősen csökkenthető, ezek betartása minden 

szülő és dolgozó kötelessége! 

A zavartalan információáramlás érdekében kérem a szülőket, hogy e-mailes elérhetőségüket és a 

használt kommunikációs csatornákat naponta többször nézzék meg, figyeljék az új 

üzeneteket! 

Nehéz, embert próbáló helyzeteket élünk meg most mindannyian, igyekszünk legjobb tudásunk 

szerint önöknek segíteni! Kérem, hogy együttműködésünkkel önök is segítsék munkánkat! 

 

 

Lévai Tamásné 

Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 

Intézményvezető 

 


