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Módosított és kibővített  

ELJÁRÁSREND  

JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE  

 

 

Jelen eljárásrend az Emberi Erőforrások Minisztériumának az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a 

Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállított részletes intézkedési tervét szem előtt tartva és 

alkalmazva készült, figyelembe véve az intézmény Pedagógiai programjában foglaltakat és az iskolaépület helyi 

sajátosságait is. 

Jelen módosított (2.) eljárásrend 2020. október 1-én lép életbe, kötelező érvényű az iskola minden pedagógus, 

nevelés-oktatást segítő és technikai dolgozójára, az iskola minden diákjára és szüleikre, gondviselőikre, a hivatalos 

ügyben az iskolába látogatókra, valamint az intézmény tereit bérleti szerződés szerint használókra vonatkozóan 

egyaránt. 

Jelen eljárásrend a mindenkor aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően változhat.  

  

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

A tanév megkezdése előtt teljeskörű takarítást és fertőtlenítést végeztünk az intézményben. A tanév során 

lehetőségeinkhez mérten az iskola területére kiterjedő teljeskörű felületfertőtlenítést is végzünk.  

Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Igyekszünk az épületen belül 

több helyen a kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítani - pl. tantermekben, ebédlőben, folyosói asztaloknál, 

mosdókban. A mosdókban és az ebédlőben papírtörlőket biztosítunk, valamint a tantermekben fertőtlenítő kendők 

kerülnek kihelyezésre a közösen használt eszközök fertőtlenítésére. 

Az illemhelyiségek takarítása és a kilincsek fertőtlenítése napi szinten többször történik. Három tanítási 

óránként kötelező legalább egyszer fertőtleníteni az egy-egy szinten található összes kilincset és a 

mellékhelyiségeket. A takarítás megtörténtét a kihelyezett íven a takarító aláírásával igazolja. A teljesítést az 

üzemeltetési koordinátor naponta köteles ellenőrizni.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres természetes szellőztetésre. A tantermek 

ablakát az időjárás és a környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani, vagy legalább 25 

percenként a termet kiszellőztetni. A szünetekben kötelező a tantermek szellőztetése.  

A késő ősztől tavaszig terjedő időszakban a 2. 4. és 6. órában kötelező a folyosók gyors, 5 ponton történő 

átszellőztetése.   

Az iskolában a maszk viselésére és egyéb higiéniai előírásokra figyelmeztető táblákat helyezünk el, 

valamint a fényújságon keresztül folyamatosan felhívjuk az iskolába érkezők figyelmét a járványügyi helyzetben 

elvárt viselkedésre.  

A tantermek takarítása naponta történik. Amennyiben valamelyik helyiség bérbeadásra kerül, az esemény 

végeztével csak akkor használható újra a tanterem, amennyiben a fertőtlenítő takarítás megtörtént. A 

tornateremben és a bérelt helyiségekben a bérlők csak a saját eszközeiket használhatják.       

 

Az intézmény látogatása 

 

Az épületbe naponta 16.00 óráig a tanulókon és az ott dolgozókon, a hatóságok, valamint a Tankerületi 

Központ munkatársain kívül más nem léphet be. 

A járványügyi helyzetben a szülőknek joga, hogy gyermeküket ne engedjék közösségbe, ugyanakkor 

kötelességük, hogy csak teljesen egészséges gyermeket küldjenek iskolába.  

 

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Amennyiben a szülők 

gyermeküknél betegségre / fertőzésre utaló tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodnak az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az osztályfőnökön keresztül az iskolát 

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

A közösségi terekben a szájmaszk használata kötelező.   

Az iskola épületébe mindenki (tanár, tanuló technikai személyzet, hivatalos szerv képviselője) kizárólag 

kézfertőtlenítés és testhőmérséklet mérést követően léphet be. Amennyiben valaki lázas, vagy egyéb fertőző 

betegségre utaló tünetet mutat, akkor haladéktalanul el kell hagynia az épületet, illetve a tüneteket mutató tanulókat 

el kell különíteni az ismételt lázmérésig vagy a szülők érkezéséig. A belépéskor kijelölt karanténhelyiség a vetítő, 

napközben a kijelölt karanténszoba a 110-es terem.   

Kerülni kell a csoportosulásokat az iskola épületének környezetében és az intézmény teljes területén.   
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Mindenkinek (tanulóknak, dolgozóknak, hivatalos látogatóknak) rendelkeznie kell saját maszkkal, és ezt 

a szájat és az orrot teljes egészében eltakaró maszkot kell viselnie az épületbe való belépéskor, valamint a 

bejáratnál elhelyezett vagy magával hozott fertőtlenítővel fertőtleníteni kell a kezét. A maszkkal nem rendelkező 

tanuló - szükség esetén - a portánál kaphat pótmaszkot.  

Amennyiben a másfél méteres védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken (folyosón, menzán 

sorban álláskor, mosdókban, öltözőkben, stb.), úgy az ott-tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró 

maszk viselése. 

A tanítási idő alatt a tanulók csak külön engedéllyel hagyhatják el az épületet. Ugyanakkor az iskolai 

foglalkozások után csak indokolt esetben maradhatnak az épületben.  

 

Az iskolai csoportosulások megakadályozása   

Az intézményen belüli és az intézmény előtti csoportosulások csökkentése érdekében a bejárati kapu 

mindkét szárnyát, valamint a hátsó udvari kaput megnyitjuk. Az intézménybe történő belépéskor kötelező a 

testhőmérséklet mérése, a kéz fertőtlenítése, és javasolt a mobiltelefonok fertőtlenítő áttörlése is.  A zárt közösségi 

területeken pedig mindenki (tanuló és alkalmazottak, hivatalos ügyben eljáró személyek) számára kötelező a 

maszk használata.  

A tantermek előtti csoportosulások megelőzése érdekében a tantermeket a szünetekben is nyitva tartjuk. 

A tantermekben található taneszközök csak tanári felügyelettel használhatók. A tanulóknak erősen javasolt a 

tanórák közt a közösségi terek helyett a kijelölt teremben vagy előtte tartózkodni.  

Amennyiben az időjárás engedi, az udvar és az amfiteátrum is használható a szünetekben. 

 

Rendezvények, szervezett utazások 

Az eseti, nagyobb létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvények megszervezése 

során tekintettel kell lenni az alábbiakra: 

a. az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartására, 

b. az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartására (távolságtartás, maszkviselés, 

kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

c. az esemény kisebb létszámú rendezvényekre bontására és a résztvevők körének korlátozására. 

d. Emellett zárttéri helyett preferálni kell a rendezvények szabadtéri megrendezését.  

 

Az iskola által szervezett kirándulások (pl. osztály-, tanulmányi kirándulások) megvalósítása lehetséges. A 

külföldre tervezett utazások, cserekapcsolatok elmaradnak. 

A szülőkkel történő kapcsolattartás (pl. szülői értekezletek) online módon történnek. A szükséges 

információkat a KRÉTA-rendszeren, illetve a bejáratott kommunikációs csatornákon keresztül folyamatosan 

eljuttatjuk a szülőkhöz. 

 

Külföldről hazaérkező tanulókra vonatkozó szabályok 

Amennyiben a tanuló külföldről érkezik, a határátlépést követően házi karanténban kell tartózkodnia és 

csak annak lejárta után térhet vissza az iskolába. 

 

Tanórákon alkalmazandó szabályok  

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése erősen ajánlott. 

Iskolánkban az iskola képzési rendszeréből fakadóan (pl. a sávos módon tanított tantárgyak 

csoportbontások), valamint a nagyobb tantermek korlátozott száma miatt nem valósítható meg az osztályok külön 

tantermekben való elkülönítése. Továbbá a magas osztálylétszámok miatt nem minden tanórán biztosítható a 

tanulók között a 1,5 m szociális távolság megtartása. Ezért a tanórákon is erősen javasolt a maszk használata.  

Ahol a tanulólétszám ezt lehetővé teszi, törekedni kell a tanulók szétültetésére, melyet javaslunk az első 

szakórán meghatározni.  

A több osztályból összeszerveződött csoportok esetén (pl. nyelvi csoportok) célszerű az ültetési rendet az 

osztálytípusnak megfelelően kialakítani, oly módon, hogy csoportmunkák és páros munkák esetén mindig 

ugyanazok a tanulópárok (lehetőleg ugyanabból az osztályból) működjenek együtt.  Páros vagy csoportos munka 

esetén a tanórán is kötelező a maszk használata.     

Amennyiben az időjárás megengedi, a tanórákat nyitott ablakoknál kell megtartani, vagy legalább 25 

percenként frissítő szellőztetést kell biztosítani. Célszerű a rendelkezésre álló teraszokat kihasználni. Minden óra 

elején és végén kötelező a szellőztetés.  
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A közösen használt eszközöket (pl. billentyűzet) használat előtt fertőtleníteni szükséges a kihelyezett kendők 

segítségével, illetve használatuk során javasolt a gumikesztyű viselése. A fertőtlenítés az órát tartó tanár 

felelőssége. 

 

A testnevelési órákon a tornateremben - amennyiben megoldható - egyszerre csak egy csoport tartózkodhat. A 

többi csoport számára az időjárási helyzet függvényében az iskolaudvar és a közelben található parkban történő 

testnevelés ajánlott. Az egy időben tartott testnevelési órák helyszínének kijelölése a testnevelés munkaközösség 

vezetőjének a feladata. A diákoknak gondoskodni kell a kültéri mozgáshoz szükséges ruházatról.  

A testnevelési órákon lehetőleg kerülni kell a közvetlen kontaktust igénylő mozgásformákat, valamint 

törekedni kell arra, hogy a testmozgás minél kevesebb sportszer közös, egymás utáni megérintésével járjon. A 

közösen használt taneszközök fertőtlenítésére különös hangsúlyt kell fektetni, ami a szaktanár felelőssége. Kültéri 

mozgásformáknál kötelező a 1,5 méteres távolságtartás.     

Az öltözőkben való csoportosulások megakadályozására a testnevelő tanárok szakaszosan engedik be a 

tanulócsoportokat az öltözőbe, ahol a maszk viselése minden esetben kötelező.    

 

Az informatika termek használatakor a számítógépek billentyűzetének és perifériáinak tisztítása kötelező. A 

tanóra végén a diákok által használt eszközöket (billentyűzet, egér) fertőtlenítő kendővel, vagy fertőtlenítőszerrel 

tisztára kell töröli. A fertőtlenítés az órák közti szünetekben az informatika tanárok feladata.  

 

Étkeztetésre vonatkozó szabályok  

Az iskolában külön helyiség nem áll rendelkezésre az étkezéshez. Ezért a következő intézkedéseket hoztuk: 

Fokozottan ügyelni kell az étkezés helyszínének tisztaságára. Az étkező területét paravánokkal, 

asztalokkal, szalaggal elkerítjük. 

Terítés után (kb. 11 órától) az ebédlőt csak étkezésre lehet használni. Az étkezőben elválasztjuk a 

menzásokat a többi ebédelőtől. 

Az ebédlőbe csak kézmosás után lehet bemenni és csak az étkezés idejéig lehet ott tartózkodni. A sorban 

állásnál kötelező a maszk viselése, és törekedni kell a megfelelő távolságtartásra, melyet jelzünk. 

Az ebédszüneteket 30 percre hosszabbítjuk így csökkentve a torlódást, szükség esetén az osztályok 

megfelelő időbeosztás szerint ebédelhetnek. A szünetekben tanári felügyeletet biztosítunk.  

Amennyiben egy-egy tanulócsoportnak összevont dupla órája van, javasolt az étkezést a tanórából 

fennmaradó időre tervezni a felesleges csoportosulások elkerülése érdekében. Az étkezőben a dupla órát tartó tanár 

tart ügyeletet.   

Továbbá javasoljuk a diákjainknak, hogy amennyiben megoldható, hozzanak magukkal evőeszközt és 

poharat.  

 

Tanulói hiányzások kezelése 

A tanulói mulasztások kezelésére – digitális munkarend esetén is - a Házirend IV. fejezetében 

meghatározott szabályok érvényesek.  

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül - a részére 

előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, 

stb.) állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, hiányzását igazolt hiányzásnak kell 

tekinteni. Javasolt az egyéni munkarendre történő átállása.  

 

Teendők beteg tanuló esetén 

Amennyiben egy gyermeknél, vagy az iskola alkalmazottjánál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul 

el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a Fenntartót, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről.  

A szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy 

feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek a szülő megérkezéséig kesztyű és maszk használata kötelező. 

 
 

 

 



 

BERZSENYI  DÁNIEL GIMNÁZIUM 
ALAPÍTÁS   ÉVE:   1858 

OM: 035243 

                                                                  Berzsenyi Dániel Gimnázium  
                                                                  1133 Budapest Kárpát u. 49-53. 

Tel (36-1) 359-1613   
www.berzsenyi.hu 

 

 

 

Intézkedések esetleges intézményi fertőzés esetén 

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 tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és 

támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában - 

elsősorban digitális eszközök alkalmazásával - történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend 

elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.  

 

Felkészülés a digitális oktatásra történő átállásra 

A tanév rendjét a 27/2020. (VIII. 11.) a 2020/2021. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet alapján rendes 

munkafeltételekre tervezzük. Ugyanakkor az iskolai működés rendjének kialakításánál és az iskolai programok 

megszervezésénél figyelembe kell venni a mindenkori járványügyi helyzet alakulását.  

Az előző ponttal szoros kapcsolatban a tanév első hetében minden osztályra és tanulócsoportra 

vonatkozóan megteremtjük a digitális munkára való átállás feltételeit. Így minden tanulócsoportra kialakítjuk a 

digitális Google Classroom csoportokat, a kommunikációhoz szükséges levelezőlistákat, és a kontaktórák rendjét. 

A Google Classroom használatának kiterjesztését a rendes munkakörülmények között is szorgalmazzuk.  

 

Kommunikáció 

A Pedagógiai Programban rögzített kapcsolattartási formák, értekezletek online módon is megtarthatók. 

Személyes jelenlét esetében a járványügyi előírások betartása kötelező.  

Az iskola és a szülők/gondviselők közötti hatékony kommunikáció érdekében elengedhetetlen a szülői 

elérhetőségek (email címek és telefonszámok) megadása és aktualizálása, valamint a belső e-mailek és KRÉTA-

üzenetek napi szintű követése. 

Az oktatással kapcsolatos híreket a KRÉTA felületen, a www.berzsenyi.hu honlapon, a www.oktatas.hu 

felületein lehet és szükséges követni. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az 

NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 

 

Tanári szertárakban történő tartózkodás  és munkavégzés szabályai 

Az irodákban és a tanári szertárakban az ott dolgozókon kívül egyszerre csak egy ember lehet jelen 

maszkot viselve. Ugyanakkor a zsúfoltság miatt az ott dolgozóknak is erősen ajánlott a maszk viselése és a 

rendszeres szellőztetés.  

Általánosan javasolt, hogy lehetőség szerint mindenki csak a saját eszközeit (pl. toll) használja. Emellett 

a közösen használt eszközök (közös számítógép) rendszeres fertőtlenítése javasolt, illetve a számítógép 

használatánál a kesztyűviselés is.  

 

Titkársági és vezetői szobák használatának rendje 

A tikársági és vezetői szobákat a folyosóról lehet megközelíteni. Ezeknek a szobáknak a bútorzatát úgy 

alakítjuk át, hogy oda a titkárokon és a vezetőség tagjain kívül ne mehessen be senki. A titkárság és az igazgatóság 

területére tanulónak csak engedéllyel lehet belépni.  

Az ügyintézésre várakozásnál a tanulókra a 1,5 méteres várakozási távolság megtartása kötelező. Javasolt, 

hogy amennyiben egy tanulónak elintéznivalója van, akkor azt előre jelentse be, hogy a titkárok el tudják készíteni 

az anyagot. (pl. iskolalátogatási igazolás)   

A tanárok számára a helyettesi iroda a tanári felől közelíthető meg.  

 

 

Budapest, 2020. szeptember 30. 

 

  Kiss Gyöngyi  

           sk 

      igazgató 
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