
1 
 

Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

4024 Debrecen, Kossuth utca 44. 

Tel/Fax: (30) 955-9438, (30) 573-6912, E-mail: titkarsag@efrem.hu, Web: www.efrem.hu 

 

Az Intézkedési terv, Eljárásrend 

kiegészítése a kialakult járványveszély 

miatt 

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt újabb kiegészítő intézkedések 

lépnek életbe az iskolában, az előző eljárásrend megtartása mellett. 

Szeretném ismét felhívni figyelmüket, hogy a szülő köteles az iskolát 

értesíteni az igazgato@efrem.hu, vagy a titkarsag@efrem.hu email 

címen, ha a gyermekénél koronavírus-gyanúja vagy igazolt 

koronavírus-fertőzés igazolódott!  Ebben az esetben az iskolavezető 

felveszi a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal. 

Tájékoztatom továbbá önöket, hogy 2020. október 1-

jétől  a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete alapján az iskolákba csak 

testhőmérséklet-mérést követően lehet belépni, a lázas gyermeket el 

kell különíteni és a szülőt, gondviselőt haladéktalanul értesíteni kell. 

Intézményeinkben már tanévkezdéstől így léptettük be tanulóinkat és 

a dolgozókat, valamint megszerveztük a négy bejáraton keresztüli 

bejutást.  

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az 

intézmény egészségügyi biztonságának megőrzésére. Folyamatos a 

fertőtlenítő takarítás. Óránként fertőtlenítjük a sokat használt közös 

területeket: kilincs, mellékhelyiségek, folyosók. Lecsökkentettük az 

iskolán belüli mozgást (minél több óra azonos helyen), ha mégis van 

mozgás, pl. nyelvi órák esetén, akkor biztosítjuk a padok 

fertőtlenítését.Rendszeres a szellőztetés. Fenntartónk, a Hajdúdorogi 

Főgyházmegye támogatása folyamatos, mindent elkövet, hogy 
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biztosítsa a megelőzéshez, védekezéshez szükséges szereket, 

anyagokat, illetve folyamatos útmutatással, koordinációval segíti a 

mindennapos vírusvédelmi feladatok ellátását. 

A közösségi terekben kötelező a maszk használata, a távolságtartás és 

a gyakori kézmosás mellett kézfertőtlenítő használata, amit iskolánk 

biztosít a tanulók és dolgozók számára. A maszkra legyenek szívesek 

jól láthatóan ráírni a gyermekük nevét vagy monogramját és 

osztályát.  

A tízórait és az uzsonnát az ebédlőben kapják meg az osztályok, és a 

tanteremben fogyasztják el.  

Az ebédlőben egyidőben egy alsó tagozatos osztály ebédel. 

A felső tagozatos tanulók számára ebédszünetet biztosítunk 12.10-

12.35 között.  Ők a tanteremben tanári felügyelet mellett ebédelnek. 

A tanulók otthonról hozott saját evőeszközt használnak az étkezéshez. 

Az úszás-, korcsolya-, sakkoktatás, valamint a Lázár Ervin Program 

keretében megvalósuló színházi és cirkuszi előadások határozatlan 

időre felfüggesztésre kerültek. 

Iskolánkban a kórusmunka kiemelt jelentőségű, ezért itt is megtettük 

a szükséges óvintézkedéseket, ami a távolságtartásra és a létszám 

csökkentésére irányult. 

Javasoltuk az osztálykirándulások, délutáni osztálykeretben 

megvalósuló programok elnapolását, akár a szabadban való 

megvalósításának mérlegelését. Ha a megvalósítás mellett döntenek, 

a szülő nyilatkozata szükséges.  

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  

http://www.banyai.blog.hu/
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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. Az egészségügyi szűrések általában 

későbbi időpontban valósulnak meg, a nyolcadikos tanulók számára 

minden óvintézkedést betartva végezzük a szűrést, ami a 

továbbtanulás miatt számukra elengedhetetlen. 

A szülők belépése az intézmény területére az új rendelkezés alapján 

tilos. A reggeli elköszönés az iskola előtt történjen meg, és délután újra 

itt találkozhatnak. A 16 óra előtti távozásokat kérjük, előre beszéljék 

meg a gyerekekkel, hogy a napközis kollega időben tudja őket 

leengedni. Kérjük ezt írásban jelezzék alkalmanként a napközis 

pedagógusnak! 

Minden esetben az intézményvezető írásos engedélyével lehet bejönni 

az épületbe a vírusveszély miatti előírások betartásával: maszk orrot 

és szájat takaró módon való használata, kézfertőtlenítés, a másfél-két 

méter távolság betartása. 

Ha egy osztály a szoros kontakt-kutatás alapján házi karanténba kerül, 

az Operatív Törzs számukra digitális munkarendet ír elő. Az 

osztályfőnökök segítségével tudnak a tanulók a digitális oktatásba 

bekapcsolódni. 

Amennyiben a tanulónak a határozatban megjelölt időponton belül 

nem voltak tünetei, úgy orvosi igazolás nélkül térhet vissza az iskolába 

a karantén lejárta után.  Tünetmentes esetben a karanténról szóló 

határozat a karantén végét is jelzi. 

Betegség esetén kérjük, jelentkezzenek orvosuknál, és értesítsék az 

osztályfőnökön keresztül az iskolát is! 

http://www.banyai.blog.hu/
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Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon 

maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi 

zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Az osztályteremben teljes 

körű fertőtlenítést végzünk. 

Tünetmentes visszatérés esetén kérjük, a szülők ezt egy nyilatkozaton 

erősítsék meg! Mindannyiunk érdeke, hogy minél biztonságosabb 

környezetet teremtsünk az iskolai oktatáshoz. 

Az intézkedési protokoll betartása és betartatása mindenki 

felelőssége, és kötelessége. 

Javasoljuk a szülői értekezletek online megtartását, valamint, hogy a 

fogadóórákon telefonon vagy elektronikus csatornákon keressék 

pedagógusainkat. 

Mindannyiunk közös érdeke és feladata dolgozóink és tanulóink 

egészségének védelme. 

Megértésüket, higgadt, felelős magatartásukat köszönjük! 

Isten áldása legyen rajtunk. 

„Ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem” 

 

Debrecen, 2020. 09. 20.   

 

Dr. Baloghné Tóth Ibolya 

      Intézményvezető 


