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1. Melléklet 

 

 

 Járványügyi protokoll  

 Érvényes: 2020.11.16-tól visszavonásig 

 

jogszabályi háttér: 

 

- Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről 2. és 3. verzió 

 

1, Az Újalma protokollja az alábbi szellemiségben született: 

Elsődlegesen szemünk előtt a közösségen belül a fertőzési kockázatok csökkentése 

lebeg. Igyekszünk óvatos, fenntartható mindennapokat biztosítani. 

Kiemelt kérdés számunkra iskolánk és közösségünk értékeinek, erősségeinek, 

arculatának megőrzése a megváltozott lehetőségek mellett. 

 

- Szeptember 1-től az intézmény a megszokott nyitva tartás mellett üzemel. 

 A, Oktatással kapcsolatos teendők 

Megnyitottuk újra a foglalkozásainkhoz a classroomokat. Az offline tanításban zajló 

 tevékenységek nyomon követhetők a hiányzó gyerekek számára, ezen a felületen kapják meg az 

anyagot. 

- November 2-tól a hiányzók számának megnövekedése miatt az alábbi új módon kívánjuk 

 támogatni az otthon lévő gyermekek tanulását abban az esetben, ha az oktatás az iskolában zajlik. 

 a, Az alsó tagozaton az alábbi módon: 

 az osztály matematika, magyar, környezetismeret és angol óráin az órát tartó pedagógus 

 a laptopját a tábla/digitális tábla felé fordítva az órán elindít egy Meet-et. 

b,  A felső tagozaton az alábbi módon: 

az osztály matematika, magyar, történelem, természetismeret/fizika, kémia, biológia, 

 földrajz, angol óráin és a felvételi előkészítőkön 7. és 8. évfolyamon az órát tartó 

 pedagógus a laptopját a tábla/digitális tábla felé fordítva az órán elindít egy Meet-et. 

- Fontos információk: 

- Az iskolában tartott tanórákon a pedagógusok feladata a jelen lévő gyermekekkel közös munka. 

- A pedagógus feladata és felelőssége, hogy az óra anyaga, a hiányzók által elvégzendő feladatok a 

gyermek Classroomjába az óra megkezdéséig feltöltésre kerüljenek. 

- A pedagógusok fókusza, figyelme a jelen lévő gyermekekre irányul. 

- Az otthoni csatlakozók némított hangszóróval, de bekapcsolt kamerával csatlakozzanak az 

órarendjük szerinti időpontban a tantárgyuk Classroomjába lépve a Meet linkre kattintva. 

- A Meet-et egészkor indítjuk, és 45-kor kikapcsoljuk, hogy az iskolában lévő gyerekek és tanárok 

a szünetet lehetőség szerint az udvaron töltsék. 
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- A Meet otthoni követése a betegek számára nem kötelező, a többi otthon lévőnek viszont igen. 

-  A pedagógusok az életkori sajátosságok figyelembe vételével, illetve egy-egy osztály, 

 évfolyam speciális helyzetére való tekintettel bővíthetik a Meet-Classroom itt leírt 

 használatát, ők az érintett osztályokat értesítik erről. 

-  Felkészültünk arra az esetre, ha elrendelik a digitális oktatásra való átállást. 

 - Dolgozóink számára szintén szigorú egészségügyi protokollt vezettünk be, annak betartását 

 folyamatosan ellenőrizzük. 

 - Az érvényben lévő rendelet szerint a köznevelési intézmény számára, hogy rendkívüli szünetet csak az 

Oktatási Hivatal, digitális oktatásra való átállást csak az Operatív Törzs rendelhet el. 

 

Elkészült egy esetleges digitális átállás idejére az az órarend, amely tartalmazza, hogy mely 

tanórákat, foglalkozásokat tartunk kontakt órában egy elrendelt digitális működés idején, 

eszközparkunk is rendelkezésre áll a biztonság kedvéért. 

 

B, Neveléssel kapcsolatos teendők 

2, - A  járványhelyzet kezelésével kapcsolatban iskolánk létrehozott egy munkacsoportot, melynek 

feladata: 

 a járványhelyzet nyomon követése, 

 a szükséges döntések meghozatala 

 és a családok informálása. 

- a munkacsoport elérhetősége: 

E-mail cím: covid@ujalma.hu, melyre várjuk a felmerülő kérdéseket. 

a, Ez az e-mail cím a különleges helyzet fennmaradásáig életben marad, a beérkező 

 kérdésekre várhatóan heti rendszerességgel reagálunk. 

b,  Kérjük, hogy szülők ezen az e-mail címen értesítsék az intézményt, ha karanténba kerül 

 gyermekük! 

c, Kérjük a családokat, hogy aki önkéntes karantén mellett dönt gyermeke vonatkozásában, arról heti 

rendszerességgel értesítse az iskolát a covid@ujalma.hu címre írt e-mailben.  

d, Az önkéntes karanténról szóló döntésüket úgy tudja az iskola elfogadni, ha a szülők vállalják a 

következőket: 

- halad gyermekük a tananyaggal,  

- és teljesíti a szaktanárok által kért feladatok elvégzését. 

 

3, Változások az iskola működésében a járványügyi protokoll szerint 

 

 Az intézmény területére csak tünetmentes ember léphet!  

Az egészségügyi ajánlások alapján kritikus tüneteken az alábbiakat értjük: 

- láz 

- köhögés 

- nehézlégzés 

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya 

mailto:covid@ujalma.hu
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- fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés 

 

döntéseink: 

a,  Szülők 2020.09.09-től nem léphetnek az intézmény épületeibe, hivatalos ügyintézés, egyéb 

 rendkívüli eset felmerülésekor elsődlegesen e-mailben vagy telefonon egyeztessenek az 

 érintett személlyel, ha ez lehetséges. 

 b, Sürgős, rendkívüli esetben az iskola központi telefonján hívják a titkárságot, és ott kapható 

 igazgatói engedély a belépésre. 

c,  Az iskolai sport foglalkozások megtartása szülők részére nem engedélyezettek december 

 végéig.). 

 d, DECEMBERIG rendezvényekre, koncertre, fogadóórára sem jöhetnek a szülők, ezeket 

 online tartjuk / streameljük. A rendelkezés meghosszabbítva tanév végéig. 

   e,  A szülők gyermekeiket az udvarra bekísérhetik, de végig az udvaron is maszk helyes 

 viselése a kötelező. 

 f, Ha gyermekükért jönnek az intézménybe, és nem az udvaron tartózkodik az osztályuk és 

 a vele lévő pedagógus, akkor így tudják jelezni érkezésüket: 

 g, Minden osztálynak működik az osztálytelefonja. Ez a szám csak a hazamenetel jelzésére 

 szolgál.  

h, ügyeletes telefonok használatáról: 

- Mindig az adott osztályra felügyelő pedagógusnál van, így 8-16:30-ig ezen keresztül 

 értesíthetik a tanárokat, hogy a gyermekükért megérkeztek. 

-  16:30-tól az ügyeletes telefonokon fogják elérni az ügyeletes tanárokat. 

 A szülők telefonos értesítéskor az udvaron várják gyermekeiket! 

i,  A szülők nem kérhetik meg a pedagógusokat, hogy egyik vagy másik parkolónkba küldjék a 

gyerekeket, mert a 

-  közlekedés az autók között balesetveszélyes. 

 Ezért kérjük, hogy jöjjenek be értük az udvarra! 

 

 j, Kérjük, hogy tanóra és tanulószoba alatt továbbra is csak rendkívüli esetben érkezzenek 

 gyermekeikért. A tanárok ez idő alatt is felveszik ezt a számot, így kiemelten fontos, hogy csak 

annyit jelezzenek ezen a számon, hogy küldhetik a gyermeküket! 

k,  Amennyiben valamilyen technikai probléma miatt a telefon nem elérhető, kérjük vagy 

 üzenjenek gyermeküknek egy társukkal, vagy jelezzék érkezésüket más osztályszámon az 

 intézménynek. 

 l, Igyekszünk reggel és a tanszoba után udvaron tartani a gyerekeket, ezzel is megkönnyítve 

 az átadás-átvételt. 

m,  A teljes szülői távolmaradást a nélkülözhetetlen személyes kommunikáció miatt nem 

 szeretnénk bevezetni, ugyanakkor az Iskolaszéket, szülői fórumokat, fogadóórákat az online 

 térbe tervezzük. 
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n,  Ha személyes jelenlétet igénylő megbeszélésre, egyeztetésre kerül sor, azon a pedagógusokés szülők 

is maszk viselésével vehetnek részt. 

 

o, Mindenkitől azt kérjük, hogy csak egészségesen jöjjenek az intézmény területére! 

 Kérjük, hogy mindenki reggeli rutinként otthon ellenőrizze a gyermeke 

 testhőmérsékletét! 

p, Az intézmény dolgozóinak és az iskolás gyerekek számára a maszk viselése zárt terekben 

 kötelező! 

 

4,  A követendő protokoll szülők számára, ha gyermeküknél kritikus tüneteket észlelnek: 

a,  „a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az 

 

b, Október 1-től minden oktatási intézményben kötelező a gyermekek és dolgozók részére 

érkezésekor a testhőmérséklet ellenőrzése mérőpontokon. 

A mérőpontoknál nem előírás, hogy csak a szabadban lehetnek. Fontosabb szempont lett, hogy 

elkerüljük a nagyobb csoportosulást, illetve az, hogy senki ne maradjon ki az ellenőrzésből. 

 

A testhő mérése intézményünkben így történik: 

 

- Nulladik évfolyam: 

Mérési pont a nulladik évfolyam mindkét csoportjának előtere, azaz folytatjuk az eddigi eljárást. 

 

- 1-8. évfolyam: 

Minden osztálynak külön mérési pontot jelöltünk ki, így összesen számukra 15 helyen zajlik a 

hőmérés. 

A mérési pontok fix helye minden osztály termének ajtaja. 

A mérést az első órát tartó pedagógus végzi, a terembe csak normál testhőmérsékletű gyermek léphet. 

 

- Dolgozói mérőpont: 

Az „A” épület előterében került kijelölésre, minden dolgozó számára munkába érkezéskor kötelező 

itt a testhőmérséklet leellenőrzése. (Kivéve az óvodai dolgozókat, számukra a nulladik épületében 

kötelező a mérés végrehajtása.) 

 

c, Ha valaki kiszűrésre kerül, ellenőrző mérésre elkülönítjük őt, és ha ott is a központilag meghatározott 

határnál magasabb a hője, értesítjük a szüleit és el kell vinnie őt az iskolából. 

iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a 

gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.” 
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d,  A rendelet értelmében a gyermek csak egészséges igazolással jöhet újra iskolába. 

 Egészséges igazolást a háziorvos által adott formában, tehát online is elfogadhatnak az 

 osztályfőnökök. 

 

 5,  A hétköznapokban kiemelt szerepe van a higiéniának. 

 - Az épületekbe gyerekek és az engedéllyel rendelkező felnőttek, valamint dolgozók egyaránt, csak 

kézfertőtlenítő használata után léphetnek be! 

 - 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 fogják fertőtleníteni a gyerekek és felnőttek 

 által használt felületeket. 

-  Fakultáció, szakkör, egyéb csoportos óra, foglalkozás után a padok, kapcsolók, kilincsek fertőtlenítésre 

kerülnek. 

 

6, távolságtartás 

- Az osztálytermeken és osztályközösségeken belül nem szeretnénk távolságtartást elrendelni. 

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

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

 megszokott közegben tölthetik napjaikat. 

 - Az osztályközösségek ülésrendjét novembertől fotón rögzítjük, változás esetén frissítjük. Ez annak 

érdekében történik, hogy hivatalos kontaktkutatás esetén szűkíteni tudjuk az 

esetlegesen karanténba kerülő gyermekek számát. 

   - Testnevelés órákat amennyiben lehetséges kint tartjuk. Az öltözők zsúfoltságának 

 elkerülése miatt osztálytermekben is öltöznek beosztás alapján a gyerekek. 

   -  A másodikosok úszásoktatása nem engedélyezett, helyette szabadban végzett mozgásra 

 lehetőséget adó idősáv került beépítésre az órarendjükbe. 

7, További rendelkezéseink 

Átmeneti rendelkezés szerint az alábbiaknak megfelelően járunk el: 

- Az iskola szakköreit, sportköreit, melyek osztályok keveredésével járnak 

felfüggesztjük. (Kórusok, Focik, Judo, Színpadi tánc, Kosárlabda, Labdakirályok, Jógakuckó 1-2. 

évfolyamosoknak, Jazz tánc 0-1., Vitamintorna 1. évfolyamosoknak, Csoportos hangtál az iskolásoknak, 

Darts, Képző szakkörök, Fiz-kém szakkörök, Szivacskézi, 

Infó/programozás). 

- A nulladikosok alábbi szakkörei kizárólag nulladikosok jelenlétével megtarthatóak, mivel nem 

járnak plusz gyermek keveredéssel: vitamintorna, jóga, hangtál, logikaland és képző. 

  - A délelőtti mozgásos órák (amennyiben lehetséges, szabad térben), mozgásos fejlesztések (TSMT, 

Alapozó, Gerinctorna) megtartásra kerülnek. 

- Az 5. és 6. évfolyam futóiskolája megtartható, lehetőség szerint szabad térben 
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- A 7. és 8. évfolyam röplabdája megtartható, lehetőség szerint szabad térben, 

- A kültéri foglalkozásokra a szükséges felszerelésről a tanárok értesítik a szülőket. 

- Az énekórákon és szolfézs foglalkozásokon kizárólag távolságtartás mellett, gyerekek és felnőttek 

maszk viselése mellett lehet énekelni. 

- Logopédiai fejlesztésekre kérjük, hogy a szülők biztosítsanak arcpajzsot gyermekük számára, 

amennyiben logopédusuk jelzi, hogy a gyermek terápiájához szükséges, hogy a maszk helyett 

pajzsot viseljen. 

- A fakultációk, tehetségműhelyek, zenekarok még távolságtartással és az általános 

maszkviseléssel megtarthatók. 

 

8, Ebédeltetés rendje, étkezésekkel kapcsolatos változások 

 

- Az ebédelés rendje szerint egy időben az ebédlőben egy vagy két osztály tartózkodhat, 

 szeparált ültetéssel.  

- Az ebédelés rendjét az osztályok órarendjében is feltüntetjük. 

- 11:40-től 14-ig folyamatos 20 perces idősávokban esznek a gyerekek, ez együtt jár akár 

 tanítási órák megszakításával zajló ebédeléssel, és azzal is, hogy az utolsó gyermekek 14:20-ra 

tudnak kb. megebédelni. 

- Extra biztonsági szabályok mellett bonyolítjuk az étkezést: evőeszközök szeparálása, 

 osztályok keveredésének minimalizálása, sorban távolságtartás, konyhai személyzetre, 

 tálalásra, fertőtlenítésre vonatkozó kiemelt biztonsági előírások betartása. 

  - Az uzsonna egyénenkénti csomagolás mellett kerül kiadásra. 

  -  Osztálygyümölcs, magok, stb. kihelyezése nem engedélyezett.  

- Átmenetileg nem engedélyezett a fogmosás.  

- Az osztályok nem tarthatnak saját poharat, kis tányért, alátétet a termekben. 

 - A központilag kapott iskolagyümölcsből az osztályok az ebéd végén vehetnek, és azt mosás 

 után az adott gyermek elfogyasztja, vagy a maradékát ki kell dobnia. 

   -  Iskolánkban a rugalmas csengetési rendet fenntartjuk, így a szünetekben a nagyobb 

 csoportosulás zárt térben elkerülhető. 

 

9, tanulmányi kirándulások és séták 

 - November 2-től december végéig külső helyszínre való utazás, külsős programon való 

 csoportos részvétel nem engedélyezett. 

 - Saját zárt tereinkben rendezvényeket csak nagyon korlátozottan tartunk, decemberig 

 kizárólag osztályprogram, illetve online a tanszaki koncertek lesznek. Ezeken a programokon 

 az éppen fellépő gyerekeken kívül a maszk viselése kötelező. 

 - A termekben egyszerre tartózkodható emberek számát maximalizáltuk.  

 - Nyílt nap december végéig nem kerül megtartásra a hagyományos formában, online lehetőséget fogunk 

 biztosítani az érdeklődőknek. 

 - Összevont szülői értekezletet nem tartunk. 

 -  A dolgozóink rövid bemutatkozójáról videót készítettünk, ezt online elérhetővé tesszük Önöknek. 
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Osztálytelefonok és ügyeletes telefonok: 

 

Zöld alma 06/30 876 1401 
7-18 között ezen jelezzenek, ha bent vannak az 

épületben a nulladikosok. Piros alma 06/30 874 2536 

1.a 06/30 881 8198 

7:30-16:30 között ezen jelezzenek, ha bent vannak az 
épületekben az iskolások. 

1.b 06/30 878 4530 

2.a 06/30 866 7006 

2.b 06/30 881 6590 

3.a 06/30 871 1557 

3.b 06/30 875 0965 

4.a 06/30 880 7150 

4.b 06/30 878 5846 

5.a 06/30 880 0534 

5.b 06/30 644 7110 

6.a 06/30 642 3897 

6.b 06/30 642 6308 

7. 06/30 872 8031 

8.a 06/30 872 3308 

8.b 06/30 880 7234 

Ügyelet 1-2. 06/30 993 6228 16:30-18:00 között ezen jelezzenek, ha bent vannak az 
épületekben az ügyeletben lévő iskolások.                                        

A szakkörös gyerekeket az ügyeleteseknek adják át a szakkört 
tartó pedagógusok, így őket kb. 17:45-től tudják az 

ügyeletesektől átvenni. 

Ügyelet 3-4. 06/30 946 2167 

Ügyelet 5-8. 06/70 850 7162 
 

 

Budapest, 2020. november 16. 

 

 

Tisztelettel: 

Parditka Orsolya 

 igazgató 


