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A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 

Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola intézkedési terve  

 

 

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, 

Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola különösen fontosnak tartja a koronavírus elleni 

védekezés minél hatékonyabb megszervezését. Az intézmény intézkedési terve a 

gyakorlatban tapasztaltak szerint folyamatosan felülvizsgálatra kerül. Ennek 

érdekében az intézmény az alábbi pontokban részletezett intézkedéseket hozza. 

 

1. A tanévkezdés előtti időszakban mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás 

elvégzése megtörtént. 

2. Az intézményben tartózkodók (alkalmazotti közösség, gyermekek, tanulók, 

vendégek) számára a a szájat és orrot eltakaró maszk viselése a közösségi 

tereken kötelező. A tanórákon a pedagógus számára a maszk viselése kötelező, 

a tanulók számára ajánlott. 

3. Iskolai rendezvényeken a maszk viselése kötelező. 

4. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló, 

dolgozó, vendég látogathatja. 

5. Az őszi időszakra tervezett tanulmányi kirándulások elmaradnak. 

6. A külföldi utakat az intézményvezető alapvetően nem engedélyezi. 

7. Az intézménybe járó tanulók szüleinek/gondviselőinek belépése nem 

engedélyezett. Kizárólag az intézménnyel jogviszonyban álló munkavállalók, 

tanulók, valamint a fenntartó képviselői látogathatják az intézményt. 

8. A tanulók intézménybe való belépésének feltétele az intézmény honlapján 

megtalálható nyilatkozat kitöltése és felmutatása (1. számú melléklet).  

9. Az intézmény valamennyi belépési pontjánál, valamint az ebédlő bejáratánál 

vírusölő hatású kézfertőtlenítő készülék áll rendelkezésre.  

10. Az intézmény rendelkezik megfelelő mennyiségű testhőmérésre alkalmas 

készülékkel, amelyeket szükség esetén tud használni. 

11. Az intézmény gazdasági vezetője a tanév megkezdése előtt tájékoztatja a 

technikai dolgozókat, a takarító személyzetet a higiéniai folyamatok betartására, a 

teendőkről. A tájékoztatást a jelenlévők aláírásukkal igazolják. 

12. Az épületekbe való belépésnél, valamint a szünetekben a tanári felügyelet 

megerősítésre kerül. 

13. Az alsó tagozat épületébe való belépést a felügyelő tanárok és a portás felügyeli, 

ügyelve arra, hogy a biztonságos távolság betartásra kerüljön, valamint a 

kézfertőtlenítés megtörténjen. 

14. A főépületbe való bejutás két belépési ponton biztosított. Az épületbe való belépést 

a felügyelő tanárok és a portás felügyeli, ügyelve arra, hogy a biztonságos 

távolság betartásra kerüljön, valamint a kézfertőtlenítés megtörténjen. A belépést 

követően a tanulók bemehetnek abba az osztályterembe, ahol az első tanítási 

órájuk kerül megtartásra. 

mailto:szentimrenyh@gmail.com


Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,  

Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. Tel/Fax: 42/444-300 

E-mail: szentimrenyh@gmail.com  Web:www.szentimre-nyh.hu  

 

15. Az intézményi csoportosulások megelőzésére a beléptetés a megfelelő távolság 

betartása mellett egyesével történik. 

16. Osztályváltás esetén a tantermekben felületfertőtlenítés elvégzése szükséges a 

tanulók és a pedagógus segítségével. Az osztálytermekbe a pedagógus minden 

órára viszi magával a felületfertőtlenítéshez szükséges eszközöket (vírusölő 

hatású fertőtlenítőszer, kendő).  

17. A számítástechnikai termekben, a nyelvi laborokban kézfertőtlenítő szerek 

elhelyezése szükséges. A tanulók a termekbe való belépésnél kötelezően 

kézfertőtlenítést végeznek, amelyet a szaktanár felügyel. 

18. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren szükséges 

megtartani. 

19. A testnevelés órákon törekedni kell a sporteszközök használatának minimális 

alkalmazására. 

20. A testnevelés órák után az öltözők fertőtlenítése a tanulók és a szaktanár 

segítségével történik.  

21. Az intézményben használt játékok, sporteszközök felületének rendszeres 

fertőtlenítésének felügyelete a szaktanár feladata. 

22. A játszótéri eszközök rendszeres fertőtlenítésének elvégzése a gazdasági vezető 

által kijelölt technikai dolgozó feladata. 

23. Az intézményben évente megtartott 12 órás futball, kosárlabda vagy egyéb 

csapatsport nem kerül megrendezésre. 

24. A mosdókban a felügyelő tanár, illetve az öltözőkben a testnevelő tanár felügyel a 

megfelelő védőtávolság betartására. A mosdókban kerülni kell a csoportosulást, a 

mosdókban egyszerre maximum 3 fő tartózkodhat. 

25. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes tájékoztatást kapnak 

a tanév első napján osztályfőnöki órák keretében az osztályfőnököktől. 

26. Naponta óránként megtörténik a fertőtlenítő takarítás a folyosókon, valamint a 

mosdókban a technikai dolgozók bevonása mellett, amelyet a megfelelő helyen 

kihelyezett takarítási és fertőtlenítési naplóban szükséges rögzíteni. 

27. A napi takarítás megszervezését és lebonyolítását a gazdasági vezető végzi, az 

intézményvezető vagy megbízottja alkalmanként ellenőrzi, s a takarítási és 

fertőtlenítési naplóban az elvégzett munkát ellenjegyzi. 

28. A nap végi fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, 

- hogy a kézzel gyakran érintett felületek (padok, asztalok, székek, ajtó- és 

ablakkilincsek, ablakpárkányok korlátok, villanykapcsolók, 

- informatikai eszközök – billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb., 

- mosdók csaptelepei, WC lehúzók, 

- padló és mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek. 

Részletesen a napi takarítás, fertőtlenítési feladatokról Intézményünk takarítási 

protokolljában olvasható. 

29. Minden tanórai szünetben, valamint az időjárás függvényében a tanórákon is a 

tantermekben természetes szellőztetés történik. Ennek felelőse az osztályban 

tanító pedagógus és/vagy a folyosón felügyelő tanár. 
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30. Az alapfokú művészeti iskola növendékei számára a hangszerek fertőtlenítése az 

órák elején megtörténik az órát tartó szaktanár irányításával. 

31. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. A folyamatot a felügyelő tanár, valamint az 

étkeztetésben segítő dolgozó ellenőrzi. 

32. Az ebédlő bejáratától az intézmény hátsó bejáratáig, valamint a középső 

tornateremig a padlóra ragasztott jelzések figyelmeztetik a tanulókat a megfelelő 

védőtávolság betartására.  

33. A büfé előtt sorban állva a maszk viselése kötelező. 

34. A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermeknél, tanulóknál koronavírus-

gyanú, igazolt fertőzés van, vagy a gyermekkel, tanulóval egy háztartásban élő 

személy hatósági karanténba kerül. 

35. A krónikus betegek esetleges hiányzása szakorvosi igazolás alapján igazolható.  

36. Hatósági karanténból nem látogatható az intézmény, a hiányzás igazoltnak 

minősül. 

37. Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők az intézményben elkülönített helységbe kerül az érintett személy. 

Tanuló esetén a szülőt azonnal értesítjük. Haladéktalanul értesítjük az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Az érintett szülő/gondviselő figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül 

keresse meg telefonon a gyermek, tanuló háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt 

követően az orvos utasításainak alapján járjon el. 

38. A tanuló az intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az 

intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálja felül. 

39. A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező, amelyet az intézmény biztosít számára. 

40. Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők haladéktalanul értesíteni kell az intézményvezetőt, akadályoztatása 

esetén az intézményvezető-helyettest, aki megteszi a megfelelő intézkedéseket. 

Az intézményvezető, valamint az intézményvezető-helyettesek elérhetőségei 

papír alapon a nevelőtestületi szobába kerülnek kihelyezésre.  

41. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, 

tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a 

személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság 

kerülése, maszkhasználat figyelembe vételével történik. 

42. Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell 

döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket az intézmény megteszi. 

43. Azok a tanulók, akik vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartoznak vagy a COVID-19 miatt nem tud a nevelés-oktatási folyamatban részt 

venni a tantermi oktatásban, otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal 

egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az 

oktatásban. Ezen kapcsolattartási és számonkérési forma digitális úton valósul 

meg az intézményi Google fiók segítségével (pl. Google Classroom, Google Meet). 
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44. A szülők és a tanulók tájékoztatása az intézmény honlapján folyamatosan nyomon 

követhető. 

45. Intézményünkben belépéskor 2020. október 01. napjától mérjük a 

testhőmérsékletet. Az alkalmazotti közösség, gyermekek, tanulók, vendégek 

csak akkor mehetnek az intézménybe, ha az érkezéskor mért 

testhőmérséklet nem haladja meg az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha 

testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a 

mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a 

szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 
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A kollégium működtetésére vonatkozó speciális szabályok 

 

 

A beköltözés előkészítése 

 

A kollégiumban alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást kell elvégezni 

augusztus 26-i határidővel, a kézfertőtlenítő tartályokat fel kell szerelni és feltölteni, 

melynek használatára fel kell hívni a figyelmet. Beszerezzük a testhőmérséklet 

ellenőrzésére szolgáló készüléket. 

A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Ezen felül biztosítani 

kell a kéztörléshez szükséges papírtörlőket. Közös textil törlőkendő nem lehet 

kihelyezve ezekben a helyiségekben! 

A kollégiumban a férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítési és hatósági 

karantén helyszín céljából. A szükséges ágyneműket a kollégium biztosítja. 

A közös helyiségeknél virucid hatású kézfertőtlenítő készüléket kell elhelyezni. 

A szobabeosztás elkészítésekor arra kell törekedni, hogy egy szobában az azonos 

osztályba járó diákok legyenek. 

  

A külföldről érkező kollégiumi tanulókra vonatkozó szabályok: 

AZ EMMI által közzétett intézkedési terv és a fenntartói állásfoglalás alapján az érintett 

diákok legkésőbb augusztus 28-ig beköltöznek a kollégiumba. A csoportvezetők 

elektronikus úton eljuttatják diákjaikhoz a határátlépéshez szükséges tanulói 

jogviszonyt igazoló lapot. 

A lányok és a fiúk számára egy-egy különálló folyosót biztosítunk elkülönítésükre 

mindaddig, amíg el nem készül a 48 órás idő elteltével végzett két negatív teszt. 

 

A beköltözés 

 

A kollégiumba történő beköltözéskor közvetlenül a beköltözés előtt testhőmérsékletet 

kell mérni, kérni kell egy szülői nyilatkozatot is arról, hogy semmilyen betegségre utaló 

tünetet nem tapasztaltak az utóbbi hetekben gyermekükön.  Kizárólag csak az 

költözhet be a kollégiumba, aki egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés 

tüneteket nem mutat, valamint önmagát egészségesnek érzi. 

A beköltözéskor a 1,5 m-es védőtávolságot folyamatosan be kell tartani, a diákokat 

lehetőleg egy szülő költöztesse, akinek maszk használata kötelező. 

Fel kell hívni a diákok figyelmét arra, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk 

van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak! 

Nyomatékkal fel kell hívni a szülők figyelmét arra, hogyha gyermeküknek bármilyen 

betegségre utaló panaszuk van, akkor gyermeküket ne engedjék vissza a kollégiumba! 
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A kollégiumi programok megszervezése 

 

A kollégiumban kerülni kell a nagy létszámú közösségi programokat. A foglalkozásokat 

kisebb létszámra tervezzük, ahol törekedni kell a 1,5 méteres védőtávolság 

betartására. Ha ez nem megoldható, akkor javasolt a védőmaszk használata. Közös 

eszközök használata esetén használjanak egyszer használatos gumikesztyűt! 

Csoportfoglalkozás keretében tájékoztatjuk diákjainkat a személyi higiénia alapvető 

szabályairól, a köhögési etikettről, a papírzsebkendő helyes használatáról, a 

folyamatos kézfertőtlenítés fontosságáról. 

Fokozott figyelmet kell fordítani az étkezési helyszínek tisztaságára, rendszeres 

fertőtlenítésére. A kollégiumi keretben történő étkezések időkeretét szakaszoljuk 

(külön fiúk, lányok) és hogy elkerüljük az ebédlői zsúfoltságot és lehetőség legyen a 

biztonsági távolság megtartására. 

A vasárnapi visszaérkezéskor az ügyeletes a visszaérkező diákoknál 

testhőmérsékletet mér, és kikérdező lap (2. számú melléklet) segítségével tájékozódik 

a diákok egészségi állapotáról. a dokumentációt aláíratja a diákkal. 

A nevelők minden nap tájékozódnak minden egyes diák állapotáról (megfigyelés, 

kikérdezés) a diákok állapotát. 

Törekedni kell a sportolásra, a szabad levegőn való tartózkodásra! 

A szobákban, valamint a közös helyiségekben minél gyakrabban kell szellőztetni! 

 

Riasztási protokoll fertőzésgyanú esetén 

 

A fertőzésgyanús személyt (diák, tanár) azonnal el kell különíteni. Az elkülönítés helye 

az erre kijelölt szoba. 

Fertőzésgyanús esetnél az alábbi személyeket kell értesíteni: 

a) az intézményi járványügyi felelőst;  

b) az iskolaorvost; 

c) szülőt, akinek feladata és kötelessége a diák háziorvosának haladéktalan 

értesítése; 

d) a kollégiumvezetőt, aki miután értesült és tájékozódott az esetről, értesíti az 

igazgatót. 

  

Tanítási időben, kollégistánál észlelt fertőzésgyanú esetén az iskola alkalmazottai az 

erre kijelölt szobában elkülönítik a diákot, és értesítik az előző pontban található 

személyeket a fenti sorrendben. A kollégiumvezető ezután intézkedik a 

fertőzésgyanús diák felügyeletéről. Az ügyeletes kollégiumi tanár lehetőségeihez 

mérten a legrövidebb idő alatt átveszi a fertőzésgyanús diák felügyeletét, valamint az 

ügy intézését.  

Fertőzésgyanús kollégistát tilos hazaengedni!  

A kollégiumot csak abban az esetben hagyhatja el, ha erre az iskolaorvos, vagy a diák 

háziorvosa engedélyt adott! 

mailto:szentimrenyh@gmail.com


Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,  

Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. Tel/Fax: 42/444-300 

E-mail: szentimrenyh@gmail.com  Web:www.szentimre-nyh.hu  

 

Kollégista esetén döntési kompetenciája az iskola igazgatójának és a 

kollégiumvezetőnek van. Csoportvezető tanár nem dönthet, nekik végrehajtási 

kötelezettségük van. 

Kollégiumi időben fertőzésgyanú esetén az ügyeletes tanár intézkedik. 

Fertőzésgyanús diákot iskolába szigorúan tilos elengedni! 

Az elkülönített diák étkezését és felügyeletét biztosítani kell. Annak, aki fizikai 

kapcsolatba lép az elkülönített diákkal, kötelező szájmaszkot és egyszer használatos 

gumikesztyűt viselnie! Ezen felül a kontakt előtt és után kötelező vírusölő 

készítménnyel kézfertőtlenítést végrehajtani! 

 

A fertőzésgyanús kollégista esetén a kollégiumi tanár köteles a diák felszerelését 

összecsomagolni, és eljuttatni hozzá az elkülönítésre kijelölt szobába. Ezt a műveletet 

védőmaszkban és egyszer használatos gumikesztyűbe tegye! A kontakt előtt és után 

kötelező vírusölő készítménnyel kézfertőtlenítést végezni! Az összecsomagolást 

követően legyen fertőtlenítve a diák ágya, szekrénye és szobája! 

A fertőzésgyanús diák kollégiumból való eltávozása után kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza! 

 

Digitális eljárásrend a kollégiumban 

 

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is tovább kell működtetni az 

oktatási rendszert, ennek részeként a kollégiumi nevelésben résztvevő diákoknak is 

szükséges biztosítani az eddig megszokott tanulási lehetőséget. A kollégiumoknak és 

az ott dolgozó pedagógusoknak alkalmazkodniuk kell a váratlanul kialakult 

szituációhoz. Egy olyan helyzetben, amikor a pedagógusnak nincs lehetősége 

közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a tanulókkal, a tanuló önálló tanulását 

támogató, motiváló, irányító szerepre van szükség: támogatnia kell a tanulók önálló 

tanulását, információ - felkutatását és -feldolgozását. Ez annál is inkább fontos, mivel 

a pedagógussal, csoportvezetővel való személyes kontaktus nélkül csökkenhet a 

tanulók kollégiumhoz, iskolához való kötődése. Tanári segítség nélkül kevésbé 

érezhetik szükségesnek a rendszeres, folyamatos felkészülést, a digitális oktatásban 

való részvételt. 

Legfontosabb feladat tehát a szülők és a kollégisták támogatása. Minden kollégiumi 

csoportvezető nevelőtanárnak napi kapcsolatban kell lenni a szülőkkel és a 

csoportjába tartozó kollégistákkal.  

A kollégium a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket – annak céljától, 

jellegétől függően – csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi digitális 

formában, infokommunikációs eszközök (telefon, Facebook, Skype és egyéb digitális 

platform) használatával, online módon, melyhez az intézmény vezetése pedagógiai 

irányítást, illetve támogatást biztosít. 

A csoportvezető nevelőtanárok a Facebook-on hozzanak létre a saját csoportjuk 

számára csoportot, és abba vegyék fel a diákokat. A CSOPORTVEZETŐK 

FIGYELJENEK A SZEMÉLYISÉGI JOGOK ÉS AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

BETARTÁSÁRA ÉS BETARTATÁSÁRA! Ezen a fórumon minden nap tartsák a 
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kapcsolatot a diákokkal. Minden héten a nevelőtanár a Facebook csoport oldalára 

töltse fel a tematikus csoportfoglalkozáshoz kapcsolódó anyagot (Youtube videó, 

tankönyv, újságcikk, egyéb). A csoport oldalára kerüljön be minden héten lelki fejlődést 

szolgáló dokumentum is (pl. imádság, vallásos történet). Kérdéseiket, kiegészítésüket, 

véleményüket is itt, írásban tehetik meg. 

 

Ebben a speciális helyzetben különösen fontosak az egyéni törődést biztosító 

foglalkozások: 

A foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok feltárhatják 

egyéni problémáikat ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, 

segítségére. A kollégiumi tanuló ebben a speciális élethelyzetben is bizalommal 

fordulhat segítségért, tanácsért csoportvezető tanárához. A segítségnyújtás, 

tanácsadás az élet különböző területeit érintheti. A foglalkozás az egyéni törődésnek 

megfelelő, digitális eszközökkel történő segítségnyújtás. Ismerjük diákjaink családi 

hátterét, egyéni problémáit, melyek egyes esetekben igen súlyosak. Minderre 

ráhalmozódik a megbetegedéstől való félelem, az idős, beteg családtagért érzett 

aggodalom, melyek lelkileg komolyan megviselik tanulóinkat. Kulcsfontosságú ezért a 

gyerekek mentális támogatása leginkább egyéni beszélgetések által az 

infokommunikációs eszközök segítségével. 

 

A feltöltődésre, a rekreáció, a szabadidős foglalkozások fontosságára a 

csoportvezetők hívják fel a figyelmet.  

 

Ezen időszak alkalmas arra, hogy a pedagógus a következő tevékenységeket 

valósítsa meg: 

- a nevelési terület tananyagának digitális kidolgozása 

- a tantárgyi segítségnyújtás 

- a foglalkozási tervek átalakítása a tantermen kívüli oktatáshoz 

- dokumentumok átdolgozása a speciális helyzethez-értekezletek, megbeszélések 

tartása a különböző platformok segítségével (konferenciabeszélgetések) 

- a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység  

- az intézményi dokumentumok készítése, vezetése (csoportnaplóban jegyek 

vezetése, adatkezelés, tanulókkal való kapcsolattartás heti dokumentációja) 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás telefonon történik, mivel ez a legegyszerűbb és 

legközvetlenebb módja a kapcsolatfelvételnek, a szükséges információk 

megszerzésének. A szülők esetében is fontos, hogy érezzék és tudják, hogy nem 

maradtak egyedül a tanulókkal való foglalkozás tekintetében. Az iskolai pedagógusok 

mellett továbbra is számíthatnak a kollégiumi nevelőtanárokra is a tanulók esetében 

felmerülő problémák hatékony megoldása érdekében. 

 A tanulókkal és a szülőkkel való kontaktus fenntartása mellett az osztályfőnökökkel, 

szaktanárokkal való kapcsolattartásnak is kiemelt jelentősége van, az adott helyzetben 

különösen. Az évek során kialakított együttműködésnek köszönhetően hatékonyan 
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tudjuk segíteni, kiegészíteni az iskolai pedagógusok munkáját annak érdekében, hogy 

a tanulók tanulmányi kötelezettségeiket sikeresen teljesítsék. 

Segítség nyújtása a médiai világában való eligazodáshoz különleges helyzetekben 

(vészhelyzet, stb.). A felkészülés segítése, digitális tananyagok ajánlása, különböző 

platformok használata. 

Prevenciós tevékenység, a helyes napirend kialakítása és ellenőrzése a tantermen 

kívüli oktatás időszakában is. 

 

A kollégium vezetésének feladatai: 

 az intézményi működés biztosítása a fenntartói igények alapján;a digitális oktatás 

eljárásrendjének kidolgozása, felülvizsgálata; 

 a napirend szerinti tevékenységek megszervezése, ellenőrzése,a digitális 

munkarend kialakítása és annak dokumentálása; 

 éves munka és rendezvényterv helyzethez való igazítása, feladatok áttekintése, 

csoportosítása; 

 a tanulói nyilvántartások vezetése; 

 a felmerülő egyéni problémák kezelése, információtovábbítás a csoportvezető 

nevelőtanároknak. 
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A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 

Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Tagóvodájának intézkedési 

terve 

 

Bevezetés 

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, 

Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola különösen fontosnak tartja a koronavírus elleni 

védekezés minél hatékonyabb megszervezését, kiemelt figyelmet fordít a pandémiás 

helyzetet megelőző, és az újonnan kialakult járványos időszak feladatainak 

tervezésére, felkészülésére, az intézményt látogató gyerekek, és felnőttek 

egészségvédelmének megőrzése érdekében. 

Ez az intézkedési terv a vírusra tekintettel tartalmaz prevenciós, és aktív 

vírushelyzetben alkalmazható tevékenységeket. A protokoll bevezetéséről és 

alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a 

megvalósítást ellenőrizni. 

 

A terv hatálya kiterjed a munkáltató által foglalkoztatott munkavállalókra, akik az 

óvodai tagintézményben tartózkodnak, az oda járó gyerekekre, szüleikre, az 

intézmény közvetett partnereire, akik bármilyen célból az intézmény területére 

belépnek.  

 

A terv célja:  

- Megalapozza a koronavírus pandémiás felkészülését. 

- A tervezett intézkedések bevezetésével, csökkenjen a megbetegedések, a 

szövődményes esetek száma az alkalmazottak, és az intézmény szolgáltatásait 

igénybe vevő gyermekek körében. 

- Segítse elő a dolgozók tájékoztatását, a pánik megelőzését, részvételét a 

megelőző intézkedések betartásában. 

- Lehetővé teszi a népegészségügy által hozott intézkedések érvényesülését. 

Intézkedési feladatok: 

- A járványt megelőző intézkedések elsősorban a tájékoztatást, figyelemfelhívást, a 

higiéniai feltételek fokozott betartását, kellő fertőtlenítőszer biztosítását szolgálják. 

- Egy esetleges vészhelyzet kihirdetését követően, a járványügyi szabályok 

betartásáról, az esetleges megbetegedések függvényében gondoskodni kell a 

munkarend átszervezéséről, a helyettesítésekről.  

- Amennyiben az intézményi megszokott működési rend akadályozva van az 

Operatív törzs intézkedései alapján szabályozott új munkarend kerül bevezetésre.  

A többcélú intézmény igazgatójának, intézményegység vezetőjének- 

akadályoztatásuk esetén, az általuk kijelölt személyek- feladatai: 

- Meghatározza, és jóváhagyja a pandémiás intézkedéseket. 

- A felkészülési időszak, és járványügyi helyzetben az alkalmazottak tájékoztatását, 

felkészítését megszervezi, megfelelő kommunikációt alkalmaz.  
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- Gondoskodik a szükséges fertőtlenítő szerek, és védő eszközök (arcmaszk, 

gumikesztyű) beszerzéséről, és rendelkezésre állásáról. 

- A pandémia időszakában kialakult helyzetről, és a megvalósult intézkedésekről a 

fenntartót rendszeresen értesíti. 

- A normál működéstől, érvényes szabályozottságtól való eltéréseket sürgősséggel 

egyezteti, engedélyezteti.  

- Esetleges rendkívüli helyzet idején, a heti munkaidő átszervezése többletfeladatot 

ró a pedagógus alkalmazottakra. A digitális tanrendre történő áttérést, és a home 

office munkavégzés bevezetésének lehetőségét megteremti, és folyamatosan 

beszámoltatja a pedagógusokat, az elvégzett munkáról. 

- Megbeszéléseket, egyeztetéseket a rendelkezésre álló kommunikációs eszközök, 

online platformok használatával tart, lecsökkenti a munkatársak személyes 

érintkezéseit. 

 

Speciális szabályok óvodai intézmény egységre vonatkozóan: 

Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre 

- Az óvoda épületében, udvarán alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást 

kell elvégezni. Az intézmény vezetője ellenőrzi a takarítások végrehajtását. 

- A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását. 

 

 

Preventív jellegű intézkedések, szabályok:  

- Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja!  

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.  

- Az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél 

tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi 

vizsgálatról.  

- A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van. 

- A szülők gyermekük érkezésekor, és távozásakor nem léphetnek be az óvoda 

épületébe. Amennyiben ez elkerülhetetlen, akkor kézfertőtlenítést követően, 

szájmaszkban jöhetnek be indokolt esetben. 

- A gyerekek reggeli érkezése folyamatosan a főbejáratnál történjen. A szülők 

tartsanak 1,5 méteres távolságot, és kerüljék a csoportosulást. 

- A szülők jelezzék, hogy melyik idősávban fogják reggel gyermeküket óvodába 

hozni, négy idősáv közül választhatnak:  

- 7.00 - 7.15. / 7.15 -7.30. / 7.30 -8.00 / 8.00 – 8.30 

- Reggel jelezzék a gyerekek távozásának idejét, amikorra a gyermekeket a dajkák 

felöltöztetik. Három időszakból választhatnak. Így kerülve a csoportosulást. 

- 13.00 -13.15 

- 15.00-15.15 
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- 16.00-16.30 

- A 16.30 után érkező szülők az alacsony gyereklétszám miatt könnyen betudják 

tartani a távolságtartási protokollt. 

- A gyerekek lázmérést követően léphetnek be az épületbe. 

- Az óvodai épületbe a szélfogóba kihelyezett cipő fertőtlenítés és szenzoros / 

pumpás  kézfertőtlenítő használatával léphetnek be az alkalmazottak, gyerekek, 

illetve bárki akinek az intézménybe kell látogatnia. 

- Amennyiben szükséges, alvótársnak egy dolog hozható be, lehetőség szerint 

mindennap ugyanaz, amely minden nap fertőtlenítésre kerüljön. Annak 

tisztántartása, fertőtlenítése a szülő felelőssége! 

- Egyéb tárgyi eszköz, játék nem hozható be az óvodába! A cumi is mellőzendő, 

indokolt esetben zárt cumitartó dobozban hozható csak be! 

- A tálalókonyhán, gyermek, és felnőtt mosdókban fertőtlenítő szerrel kevert 

folyékony szappan, és pumpás kézfertőtlenítő áll minden gyermek, és felnőtt 

intézményhasználó részére. 

- Minden dolgozó kiemelt figyelmet fordítson a személyes higiéniájára, a napi 

többszöri alapos, szappanos kézmosásra.  

- Kerülni kell a társas, testi érintkezéseket: pl. kézfogás, ölelés 

- Mellőzni, és csökkenteni kell a bent tartózkodást a közösségi terem, 

nevelőtestületi szoba, felnőtt öltöző esetében. 

- A csoportszobák, zárt terek ablakait az időjárás függvényében folyamatosan nyitva 

kell tartani, illetve rendszeresen szellőztetni. 

- Különös odafigyeléssel érdemes a tüsszentési, és orrfújási etikettet 

alkalmazni.(könyökhajlatba tüsszentés, orrfújást követően a papír zsebkendő 

azonnali szemetesbe helyezése.) Erre, valamint az alapos kézmosási technikára 

fel kell hívni a gyermekek figyelmét. 

 

Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások 

- Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. 

A nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vegyen részt.  

Az intézmény tájékoztatja a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél 

tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi 

vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

- A csoportokban lehetőség szerint gondoskodni kell a gyermekek lazább 

elhelyezéséről, ahol lehetőség van. 

- A közösségi terekben amennyiben lehetséges törekedni kell a 1,5 méteres 

védőtávolság betartásáról, a folyamatos szellőztetés biztosításáról. Szükség 

esetén a csoportok számára elkülönített területeket jelölünk ki a közösségi tereken 

belül.  

- A gyermekmosdókban lehetőség szerint csoportbontásban tartózkodjanak a 

gyerekek.  
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- Az óvodai szervezett mozgást az időjárás függvényében szabad téren kell tartani. 

Mellőzni szükséges  a szoros testi kontaktust igénylő játékokat. 

- Óvodánkban  az első félévben esedékes, nagy létszámú gyermek vagy 

pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény megszervezése során tekintettel 

kell lenni az alábbiakra: 

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok 

betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők 

körének korlátozása. 

- Az őszi kirándulások tervezését megfontoljuk. 

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartható meg.  A szükséges információk e-mailben, zárt 

közösségi csoportokban jutnak el a dolgozókhoz, és a szülőkhöz.  

 

A munkatársak tájékoztatása:  

- Tájékoztatás a járvánnyal kapcsolatos alapvető tudnivalókról, a személyes, és a 

családokat érintő megelőzési lehetőségekről (tünetek, kézhigiénia) 

- Pontos, tényeken alapuló nem félre érthető kommunikáció 

- Intézkedési terv megismertetése, véleményeztetése 

- Folyamatos tájékoztatás az intézkedésekről az épületben tartózkodó gyerekek, és 

felnőttek egészségének megóvása érdekében. 

- Amennyiben a szokásostól eltérő, pl.: ügyeleti rendszerben kell működtetni az 

intézményt, akkor az óvodapedagógusok, és a technikai dolgozók munkarendje 

egyedi.  

A felnőttek bent tartózkodása az óvodában: 

- Az óvodában dolgozó felnőttek számára az épületbe lépés alkalmával, kötelező a 

szenzoros/pumpás kézfertőtlenítés használata. Belépés után valamennyi dolgozó 

a felnőtt öltözőbe megy, és átveszi az óvodában használatos ruházatát. (póló, 

nadrág, köpeny, papucs) Az épületben, ebben a ruhában tartózkodhat. 

- A gyerekcsoportban ajánlatos, de nem kötelező az arcmaszk használata a 

felnőtteknek – kivétel ételosztás esetén /plexi álarc kötelező ételosztáskor!/ A 

dolgozók hazamenetelekor az utcai ruhájukban hagyják el az épületet. 

- Külsős emberek indokolt esetben a higiéniás óvintézkedéseket betartva 

(kézfertőtlenítés, lábzsák, arcmaszk használata) léphetnek csak be az épületbe. 

 

A gyermekek belépése és bent tartózkodása az óvodában: 

- A szülők az épületbe nem léphetnek be! A gyermekek befogadása a bejárati 

ajtóban történik. A szülő a beosztott dajka néninek adja át a gyermekét. 

- A dajka néni infrás hőmérővel megméri a gyerek testhőmérsékletét. 37 C fok feletti 

testhőmérséklet esetén a gyermek nem jöhet be az óvodába. 
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- A gyerek kezét lefertőtleníti a szenzoros/pumpás kézfertőtlenítővel.  

- A gyermeket csoportjába kíséri és átöltözteti a bent tartózkodásra alkalmas 

ruházatba. 

- Átadja a csoportban dolgozó óvónőnek. 

- Az óvodapedagógus különösen figyel arra, hogy a csoportjában bent tartózkodó 

gyerekek naponta több alkalommal, folyékony szappannal alaposan kezet 

mossanak, nemcsak az étkezések alkalmával.  

- A gyermekek hasonló módon távoznak az intézményből. A dajka néni segít 

átöltöztetni a gyereket az utcai ruhájába. Az óvodapedagógus kíséri a bejárati 

ajtóhoz és tájékoztatja a szülőt a gyermek óvodában töltött napjáról. 

- Amennyiben a gyermek az óvodában belázasodik, és betegségre utaló tünetei 

vannak, erről a tényről értesíteni kell az óvoda gyermekorvosát, és a gyermeket 

azonnal el kell különíteni a társaitól, egy külön helységbe – IZOLÁCIÓS helység - 

az arra kijelölt óvodai dolgozóval maszk használata ebben a helységben a 

gyermek és a dolgozó számára is kötelező. Az intézmény gyermekorvosának 

utasításai alapján végzendők a további tennivalók. 

- A beteg gyerek távolmaradása igazolt hiányzásnak tekinthető, amennyiben a szülő 

igazolja az eltelt időszakot és nyilatkozik, hogy egészségesen, gyógyultan hozta 

az óvodába gyermekét.  

 

Általános higiéniai szabályok: 

- A gyermekek a mosdóban saját, jellel ellátott törölközőt használhatnak, napi 

cserével valamint papír kéztörlő is biztosított.  

- Az ágyneműt hetente a szülő tisztítja, fertőtleníti, vasalt állapotban hozza vissza. 

- A gyermekek csoportszobában, és udvaron használatos játékeszközeit, játszótéri 

eszközeit hetente 0,2 %-os hypós oldattal fertőtleníteni kötelező.  

- A nagy kiterjedésű udvari játékokat (pl.:mászóvár) hetente fertőtlenítő 

permetezéssel szükséges tisztítani. 

- Az étkezéshez használatos asztalterítőket naponta cserélni szükséges. 

- A gyermekek mosdóban levő törölközőjét naponta cserélni kell. 

- A gyermekek által használt ágyneműt és ruházatot hetente haza kell adni 

fertőtlenítés céljából. 

- A vészhelyzet idejében, az óvodában a gyermekek nem mosnak fogat a fertőzések 

elkerülése végett. 

- A bejáratnál a kódolót a kilincseket és az épületben az ajtók kilincsét, 

gyermekszékeket, gyermekasztalokat naponta többször fertőtleníteni szükséges.  

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell végezni, hogy a gyermekek, egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek 

megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. 
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Étkeztetés:  

- Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet 

vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő 

szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. 

- Az ételosztást az arra kijelölt személyzet végzi, az arra előírt szabályoknak 

megfelelően /ruházat, védőfelszerelés/  

- A tálaláshoz egyszer használatos kesztyű viselése kötelező.  

- Kiemelt figyelemmel kell kezelni a tálaló eszközök (tányér, pohár, evőeszköz) 

tisztítását. 

- Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos 

szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

- A gyermekek udvaron tartózkodása esetén a folyadékpótlás külön jellel ellátott 

poharakban valósulhat meg.  

- Az étkezéskor az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök 

tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.  

- Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása 

- Az edényeket, a tálaló kocsikat minden használat előtt és után fertőtleníteni 

szükséges. 

- Az ételszállítást végző személy köteles fehér köpenyt, gumikesztyűt és 

arcmaszkot viselni. Az ételszállító autóban kötelező kézfertőtlenítőnek lenni. 

Tennivalók beteg személy esetében 

- Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 

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

óvodaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. 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 utasításai 

alapján kell eljárni. 

- A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező 

- A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

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

hatáskörben nem bírálhatja felül. 

- Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi 

Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által 

elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI 

Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési 

intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről 

bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy 

egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 
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- Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen 

kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a 

jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a 

döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap 

arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A 

további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák 

meg és hajtják végre. 

- A koronavírusos betegség óvodai megjelenéséről tájékoztatni kell a dolgozókat, 

és az óvoda csoportjainak szülői közösségét az online csoportokban. A 

kommunikáció módjáról, és tartalmáról értesíteni szükséges a többcélú intézmény 

vezetőjét, és az egyházmegye főigazgatóit. 

- Amennyiben átmenetileg elrendelésre kerül a digitális munkarend, a 

gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők 

támogatása érdekében.  

Együttműködés egészségügyi szervekkel: 

- Kapcsolatfelvétel a helyi egészségügyi, járványügyi, rendészeti szervezetekkel a 

folyamatos tájékoztatás érdekében a járványügyben meghozott intézkedésekről. 

- Az élet és vagyonbiztonság érdekében tett aktuális jogszabályok megismerése, és 

alkalmazása.  

- Az óvodavezető irodában elhelyezésre kerül egy címlista, amely tartalmazza a 

gyermekek szüleinek, gondviselőjének telefonos, internetes elérhetőségét, az 

óvoda gyermekorvosának, az intézmény vezetőinek, a fenntartó képviselőjének 

elérhetőségét. 
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1. számú melléklet 

 

A Nyilatkozattétel célja, hogy az Egészségügyi Világszervezet által egészségügyi 
világkockázatnak nyilvánított koronavírusjárvány (COVID-19) hatása a Szent Imre 
Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI 
meghatározott működése során minimalizálható, csökkenthető legyen. 
 
A betegség leggyakoribb tünetei 
• A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. 
• Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, 

hasmenés, légszomj. 
• Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. 
• Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik 

magukat betegnek. 
(Forrás: https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten ) 

 
NYILATKOZAT 

A gyermek neve: 
Születési helye, ideje: 
Állandó lakhelye: 
 
Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy sem gyermekem, sem vele egy 
háztartásban élő, közvetlen családtagjaim: 
• az elmúlt 14 naptári napban nem tartózkodtunk sárga, illetve piros besorolású 
országban; ha igen, két hét házi karanténban tartózkodásra kötelezett a gyermekem, 
vagy az intézményt csak két negatív teszteredmény után látogathatja; 
• legjobb tudásom szerint az elmúlt 14 naptári napban nem érintkezett gyermekem 
külföldről érkezett  személlyel; 
• gyermekem nem járványügyi karanténnal érintett ingatlan vagy intézmény lakója,  
• legjobb tudásom szerint az elmúlt 14 naptári napban gyermekem nem érintkezett 
koronavírus által fertőzött személlyel, koronavírus fertőzés gyanúja miatt karanténban 
lévő személlyel vagy karanténnal érintett ingatlan, intézmény lakójával vagy 
alkalmazottjával; 
• legjobb tudásom szerint gyermekemen a koronavírus fertőzés fent ismertetett jeleit 
nem érzékelem. 
Tudomásul veszem, hogy a Szent Imre Katolikus Gimnázium Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI mint oktatási intézmény látogatásának 
feltétele, hogy e nyilatkozatot valósághűen megtegyem. 
Tudomásul veszem, hogy a valótlan nyilatkozatomnak büntetőjogi következményei 
lehetnek. 
 
Nyíregyháza, 2020. ……………………… 

 
aláírás 

  

mailto:szentimrenyh@gmail.com
https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten


Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,  

Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. Tel/Fax: 42/444-300 

E-mail: szentimrenyh@gmail.com  Web:www.szentimre-nyh.hu  

 

2. számú melléklet 

KIKÉRDEZŐ LAP 
 

A diák neve: 
 
A kikérdező neve: 
 
A diák testhőmérséklete:  ……………………. 
  
1. Egészségesnek érzi-e magát?  igen   nem 
 
2. Az alábbi tünetek közül tapasztalt-e magán bármelyiket is az elmúlt 3 
napban? 
 
a) láz, vagy hőemelkedés (37,5°)     igen   nem 

b) fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom  igen   nem 

c) száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel igen   nem 

d) torokfájás, szaglás/ízérzés hiánya    igen    nem 

e) émelygés, hányás, hasmenés     igen   nem 

 
3. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben 
szenvedő beteggel?      igen   nem 
 
4. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági 
karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? igen  nem 
 
5. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett 
vendéget?        igen    nem 
 
6. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, 
légszomja volt?       igen    nem 
 

ALÁÍRÁSOMMAL KIFEJEZEM, HOGY VALÓS ADATOKAT ADTAM MEG, ÉS 
TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY AMENNYIBEN NEM ÉRZEM JÓL MAGAM, 

KÖTELES VAGYOK JELEZNI AZT NEVELŐTANÁROMNAK! 
 
 

 
Nyíregyháza,...............év.................hó...............nap 
 
 
..............................   ..........................  ............................. 
szülő(ha jelen van)    diák   kikérdezést végző 
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