
 

 

Tájékoztatás az aktuális iskolai protokollról 
Érvényes: 2022.09.19-től 
A protokoll a Budapest Főváros területén működő köznevelési intézmények követendő eljárásának 
2022.09.16-i változása miatt változott. 
 
Szeptember 1-től az intézmény a megszokott nyitva tartás mellett üzemel. 
Az Újalma protokollja az alábbi szellemiségben született: 
Elsődlegesen célunk a közösségen belül a fertőzési kockázatok csökkentése. 
Igyekszünk fenntartható, biztonságos mindennapokat biztosítani. 
Kiemelt kérdés számunkra iskolánk és közösségünk értékeinek, erősségeinek, arculatának 
megőrzése. 
A covid munkacsoportot továbbra is működtetjük, melynek feladata a járványhelyzet nyomon 
követése, a szükséges döntések meghozatala és a családok informálása. 
E-mail címe: covid@ujalma.hu, melyre várjuk a felmerülő kérdéseket, információkat.  
Az ide érkező kérdésekre heti rendszerességgel reagálunk. 
Kérjük a családokat, hogy amennyiben gyermeküknél, vagy vele egy háztartásban élő 
családtagjánál covid fertőzést igazolnak, arról értesítsék munkacsoportunkat. 
 
Az iskola működésében az alábbi szabályok vannak érvényben: 
 
1. Belépés 
Az intézmény területére csak tünetmentes ember léphet. Az egészségügyi ajánlások alapján kritikus 
tüneteken az alábbiakat értjük: 
- láz 
- köhögés, torokfájás 
- nehézlégzés 
- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya 
- fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés 
 
2. Maszk, belépés az intézmény épületeibe 
A szülők, gyerekek és dolgozók számára a maszk viselése engedélyezett, de nem kötelező, kivéve a 
tünetmentes szoros kontaktoknak 5 napig. Kérjük, hogy minden gyermek táskájába legyen 
bekészítve egy maszk szükség esetére. 
 
3. Jelenléti működésben dolgozunk 
Személyes jelenlét mellett dolgozunk. A helyzet alakulása függvényében döntünk online 
megoldásokról. 
Megnyitottuk újra a foglalkozásainkhoz a classroomokat. Az offline tanításban zajló tevékenységek 
nyomon követhetők a hiányzó gyerekek számára, ezen a felületen kapják meg az anyagot. 
 
Programokat, rendezvényeket a munkatervünk szerint tervezzük, azok lebonyolításáról mindig 
aktuálisan tájékoztatjuk a családokat. 
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4. Hiányzások 
Betegség esetén az orvosi javaslatot követve maradjanak otthon a gyermekek. Amennyiben a 
háziorvos azt a protokollt követi, hogy a vele való konzultáció után a szülő adjon egészséges 
igazolást, úgy az az intézmény elfogadja. 
Egyéb hiányzás esetén a szülő írásban kérhet engedélyt a hiányzásra az igazgatótól, aki a szaktanárok 
véleményét kikérve dönt a hiányzás engedélyezéséről. 
Családi programok esetére a szülők külön engedély nélkül igazolhatnak félévente 5-5 tanítási napot. 
erről elegendő az osztályfőnökök előzetes tájékoztatása írásban. 
Karanténba került gyerekek hiányzásáról nem szükséges külön igazolás. 
 
5. Szülők jelenléte az iskolában 
A szülői jelenlét fontos számunkra a személyes kommunikáció miatt. A szülőktől is azt kérjük, hogy 
csak egészségesen jöjjenek az intézmény területére!  
Szülők látogathatják az iskolai rendezvényeket.  
Az osztálytelefonokat egyelőre nem használjuk. Ha gyermekeink végeztek a tanulószobán, lehetőség 
szerint az udvaron tartózkodnak. Ha nem az udvaron tartózkodik az osztályuk és a vele lévő 
pedagógus, akkor kérjük, a tantermükben vagy este az ügyeletes teremben keressék a gyermeket.  
Kérjük, hogy tanóra és tanulószoba alatt továbbra is csak rendkívüli esetben érkezzenek 
gyermekeikért.  
16:30-tól az ügyeletes telefonokon tudják elérni a tanárokat. 
 
6. Higiénia 

 A hétköznapokban kiemelt szerepe van a higiéniának. Az épületekbe gyerekek és felnőttek, 

valamint dolgozók egyaránt, csak egészségesen léphetnek be, kézfertőtlenítő 

használata ajánlott! Ennek érdekében minden épület bejáratához, valamint a közösségi 

helyiségek bejáratánál érintésmentes fertőtlenítőket helyeztünk ki. 

 Minden mosdóban fertőtlenítős szappant használunk a kézfertőtlenítőkön túl is. A takarítók, 

az alapos takarítás mellett napi rendszerességgel fertőtlenítik a gyerekek és felnőttek által 

használt felületeket.  

 Zárt térben a folyamatos szellőztetés, a betegség tüneteit mutató gyerekek távol maradása, 

a gyakori és helyes kézmosás az az elfogadható alap, amivel gyermekeink megszokott 

közegben tölthetik napjaikat. 

 Extra biztonsági szabályok mellett bonyolítjuk az étkezést: konyhai személyzetre, tálalásra, 

fertőtlenítésre vonatkozó kiemelt biztonsági előírások betartása. 

Dolgozóink számára szintén szigorú egészségügyi protokollt vezettünk be, annak betartását 

folyamatosan ellenőrizzük. 

 Osztálygyümölcs, magok, stb. kihelyezése engedélyezett, ha az osztály szülői közössége 

szeretné. A központilag kapott iskolagyümölcsből az osztályok az ebéd végén vehetnek, és azt 

mosás után az adott gyermek elfogyasztja. 

 A fogmosás engedélyezett.  



 

 

 Az osztályokban a gyerekek tarthatnak saját poharat, kis tányért, alátétet. Ezeket mindenki 

saját maga tartja tisztán. 

 
7. Egyebek 

 Testnevelés órák jó idő esetén a szabadban tarthatóak. A testnevelést tartók értesítik a 

szülőket a szükséges felszerelésről. 

 A másodikosok úszásoktatása engedélyezett. 

 
Iskolánkban a rugalmas csengetési rendet fenntartjuk, így a szünetekben a nagyobb csoportosulás 
zárt térben elkerülhető. A szabadidőt, szüneteket lehetőség szerint a szabadban töltjük. A szülőktől 
kérjük, hogy az időjárásnak megfelelő ruházatot (esőkabát, gumicsizma, stb.), kisebb gyermekeknek 
szükség szerint váltóruhát biztosítsanak.  
 
Külső helyszínre való utazás, külsős programon való részvétel előzetes igazgatói bejelentés mellett 
engedélyezett. 
 
Teendő covid fertőzés esetén 
A hivatalos eljárásrend szerint csak a háziorvos/tesztállomás tesztje számít hivatalos tesztnek. 
gyorsteszt alapján nem indul eljárás. 
Ha valaki covid pozitív (akár gyerek, akár dolgozó), 7 nap karanténba kerül. Ha láztalan a negyedik 
napon, és az 5. napon végzett tesztje negatív, úgy az elkülönítése feloldható. 
A szoros kontaktjai, függetlenül attól, hogy oltottak, vagy oltatlanok nem kerülnek karanténba, de 
5 napos maszkviselésre kötelezettek. 
Mindenkire igaz, hogy a karantén lejártakor, egészségesen jöhet újra közösségbe. 
 
Mit tesz az iskola? 
Ha hivatalos covid pozitív a gyermek, vagy vele egy háztartásban élő személy tesztje, arról kérjük, 
hogy értesítsék az intézményt a covid@ujalma.hu címen. 
Ha hozzánk járó gyermek a fertőzött, az osztály közössége névvel kap értesítést a fertőzésről, a 
Hírlevélben az osztályt jelöljük meg, ahol fertőzés történt. Az osztálytársak és szoros kontaktok 5 
napig makszviselésre kötelezettek az utolsó találkozástól.  
Ha dolgozó a fertőzött, a Hírlevélben névvel tájékoztatjuk a szülői közösséget. Az ő tünetmentes 
kontaktjai is 5 nap maszkviselésre kötelezettek. 
Ha a szülő úgy dönt, hogy pozitív otthoni gyorsteszt után nem megy a gyermekével a háziorvoshoz, 
erről is kérünk bejelentést. A fertőzött gyermeket ebben az esetben is kérjük karanténban tartani a 
fenti szabályozás szerint. A maszkviselést a kontaktjaitól ebben az esetben is kérjük 5 napig. 
 
Budapest, 2022. szeptember 19. 
 
Parditka Orsolya 
igazgató 


