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Egri Balassi Bálint Általános Iskola  

 
    3300 Eger, Malomárok u. l.   Tel., Fax: 36/4l2-464 

  
OM 031 462 

E-mail : balassi@balassi-eger.sulinet.hu 
 

Intézkedési Terv a 2020/2021-es tanévben 
az Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Egerbocsi Telephelyén 

alkalmazandó járványügyi eljárásrendről. 
 

1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre 

1.1.  Az intézmény valamennyi dolgozója megismerte az EMMI által a köznevelési 
intézmények részére kiadott intézkedési tervet a 2020/2021. tanévre vonatkozóan. 

1.2. Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást 
végzünk.  

1.3.  A rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzésére az NNK ajánlása alapján a 
takarítást végzők részletes tájékoztatást kaptak.  

 
2. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások 

2.1.  A nevelési-oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem 
mutató gyermek, tanuló látogathatja.  

2.2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak 
egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  

2.3. Az iskolában jelenleg nem kötelező a maszk viselése. Ezt azonban bárki 
szabadon használhatja az iskolában tartózkodása során. 

2.4.  A tanévnyitót követően, - az első osztályos tanulóknál, a beszoktatási időben- 
a szülők csak maszkban és indokolt esetben léphetnek be az iskola épületébe.  

2.5. Az iskola nyitvatartási idejében a szülők ügyintézés miatt, telefonon történt 
megbeszélés alapján jöhetnek be az iskola épületébe. Az épületben tartózkodás idején 

a maszk viselése kötelező. 
2.6. Jó idő esetén a szülők csak az iskola főbejárata előtt várhatják a tanulókat, 

rossz idő esetén az aulában maszkban és a távolságtartási szabályok alkalmazásával. 
2.7.  A testnevelés órákat jó idő esetén az udvaron tartjuk meg, rossz idő esetén a 

tornateremben. 
2.8. Az iskolai rendezvények az időjárás függvényében lehetőség szerint 

szabadtéren kerülnek megrendezésre. 
2.9.  Az osztálykirándulások, - amennyiben megvalósíthatók - csak a tanév második 

félévében a tanítási év végén kerülnek megszervezésre.  
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2.10.  A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek, fogadó órák a 
járványügyi előírások betartása mellett lesznek megtartva.  

 
3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

3.1.  A COVID19 vírus miatt, szigorúbb higéniás és viselkedési rendszabályokat 
vezetünk be. 

3.2. Folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk ezen szabályok ismertetésére és 
alkalmazására. 

3.3. Az intézménybe csak a kapunál elhelyezett kézfertőtlenítő használata, illetve a 
szükségnek megfelelően elrendelt testhőmérséklet mérés után lehet belépni. 

3.4. Az tantermekben kézfertőtlenítők állnak rendelkezésre, a gyakran használt 
felületek fertőtlenítésére a nap folyamán többször kerül sor.  

3.5.  A takarítást, fertőtlenítést az óraközi szünetekben és a tanítási időn kívül a 
takarító személyzet végzi el.  

3.6. A kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében a rendszeres 
szellőztetés a takarítók és a nevelők feladata.  

3.7.  Az iskolában használt játékok, sporteszközök, felületét rendszeresen 
fertőtleníti a takarító személyzet.  

 
4. Étkezésre vonatkozó szabályok 

4.1.  Az étkeztetést biztosító Eatrend Kft. járványügyi intézkedési tervet készített 
amely alapján a rendkívüli helyzetben is a legmegfelelőbb szolgáltatást biztosítja. 

4.2. Az étkezdét a zsúfoltság elkerülése érdekében az ebédeltetési rend alapján 
használhatják a tanulók 

4.3.  Kiemelt figyelmet fordítunk az étkezések előtt és után arra, hogy a gyerekek 
alaposan, szappanos vízzel mossanak kezet, amelyhez a fenntartó biztosít erre 
alkalmas folyékony szappant és papírkéztörlőt.  

4.4.  Az étkezési időben nevelői felügyeletet biztosítunk.  
4.5. Központi utasítás alapján - az utasítás visszavonásáig-az iskolai büfé működése 

felfüggasztésre került.  

 
5. A külföldr ől érkező tanulókra vonatkozó szabályok 

5.1.  A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése, az aktuális 
szabályok alapján lehetséges.  

5.2.  Javasoljuk, hogy ha a tanévkezdést megelőző két hétben külföldön járt a 
tanuló, amennyiben a szülő meg tudja oldani, a gyermek ne jöjjön közösségbe két 
hétig, vagy negatív teszttel látogathatja az intézményt.  

 
6. A tanulói hiányzások kezelése 

6.1.  Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 
megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását 
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igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a 
gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

6.2.  Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal 
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban  

6.3.  A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint 
érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.  

 
7. Teendők beteg személy esetén 

7.1.  Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 
tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 
iskolaegészségügyi orvost/háziorvost aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 
teendőkről.  

7.2. A betegség tüneteit produkáló tanulót az iskolaegészségügyi orvos, a háziorvos 
illetve a szülő intézkedéséig az intézményben kialakított betegszobában helyezzük el. 

7.3. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a 
figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek 
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak 
el.  

7.4. A gyermek az iskolába-hasonlóan más megbetegedésekhez- kizárólag orvosi 
igazolással térhet vissza 

 
8. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetén 

8.1.  Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre 
kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett 
intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az 
intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a 
tankerületi központ gondoskodik. 

8.2.  A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának 
változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.  

 
9. Kommunikáció 

9.1.  Kérjük a szülőket, hogy mindig hiteles forrásból tájékozódjanak, kérjenek segítséget 
tanulóik osztályfőnökétől.  

9.2. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu illetve www.oktatas.hu 
felületeken is tudják követni. 

9.3. Az iskola intézkedéseiről papír alapú tájékoztatást teszünk ki a főbejárat ajtójára, 
illetve használják az iskola weboldalát (www.balassi-eger.hu), vagy az 
Egri Balassi Bálint Általános Iskola nyilvános facebook csoport oldalát. 

9.4. Felmerülő kérdéseiket az iskola elérhetőségein is feltehetik. 
 
Eger, 2020. szeptember 1.       
 
         Lachata István 
        intézményvezető      
   

 
 

 


