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A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendjének 

kiegészítése a járványügyi készenlét idejére  

 

Jelen dokumentum az intézményvezető által meghatározott időszakban van érvényben a 

járványhelyzet alakulásától függően, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Operatív Törzs 

és a Klebelsberg Központ protokolljával összhangban. 

 

Jelen dokumentum az intézmény valamennyi feladatellátási helyére, a teljes tanulói, szülői, 

dolgozói közösségére kötelezően érvényes. 

 

A jelenlegi járványügyi helyzetben hagyományos módon, nappali munkarend szerint indult a 

2020/2021. tanév. Jelen intézkedési tervben meghatározott szabályok betartatása a 

tagintézményi közösségekkel, valamennyi dolgozóval, tanulóval, szülővel a tagintézmény-

vezetők feladata és kötelessége. 

Takarítás 

 A takarításra és fertőtlenítésre fokozott figyelmet kell fordítani. 

 A virucid hatású tisztítószerek és kézfertőtlenítők mennyiségét ellenőrizni kell, erről 

havonta információt kell szolgáltatni a Székhelyintézménybe. 

 A folyamatos utántöltésről gondoskodni kell, a felületfertőtlenítést naponta többször, 

rendszeresen kell végezni, és ezt dokumentálni szükséges a „Takarítási napló” c. 

dokumentumon, melyeket a takarított helyiségekben kell elhelyezni. 

 A kézfertőtlenítőt a bejáratoknál és az osztálytermekben ki kell helyezni, a mosdókban 

folyékony fertőtlenítő szappan, valamint a textil kéztörlők helyett papír kéztörlő 

kihelyezése és használata szükséges. A papírkéztörlőt a szemetesbe kell dobni, erre fel 

kell hívni a figyelmet a mosdókagylóhoz kifüggesztett tájékoztatatón. 

 A takarítás ellenőrzését a tagintézményekben az alábbi személyek kötelesek elvégezni: 

 

- Kiskulcsosi tagintézményben: Mester Anikó – tagintézmény-vezető 

- Kováts Mihály tagintézmény: Karas Elvira – tagintézmény-vezető 

- Erkel Ferenc tagintézmény: Plósz Csilla Margit – intézményvezető 

 

Elkülönítési hely biztosítása 

 A tagintézményekben az alábbi helyeken alakítottunk ki elkülönítő helyeket. 

- Kiskulcsosi tagintézmény: Orvosi szoba 

- Kováts Mihály tagintézmény: 

o Arany J. úti feladatellátási helye: 1.emelet Elkülönítő szoba 

o Dózsa Gy. úti feladatellátási helye: Elkülönítő szoba 

o Varró úti feladatellátási helye: Régi könyvtár helyiség  

o Erkel Ferenc AMI tagintézmény: Szabó J. u.10. 12. terem 
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 Az elkülönítő helyeken rendelkezésre áll kézfertőtlenítő, gumikesztyű, szájmaszk, 

melyeket a fenntartó Karcagi Tankerületi Központ biztosít. 

 

Iskolába történő bejárás 

Az iskola tanulói az iskola épületébe maszkban, lázmérés és kézfertőtlenítés után léphetnek 

be, ha tünetmentesek.  

Amennyiben a lázmérés eredménye 37.8 feletti a mérést 10 perc elteltével újra el kell végezni.  

Ha a korábban mért érték az ismételt mérés során is magasabb a megengedettnél, illetve a 

gyermek tünetekkel rendelkezik, őt azonnal el kell különíteni, a szülőt haladéktalanul 

értesíteni kell, hogy jöjjön a gyermekéért és tegye meg a jelzést a háziorvos felé. 

 

A Házi Gyermekorvosi Kollegális Szakmai Vezetői Hálózat tagjai által a következő tünetek 

észlelése esetén a tanuló nem mehet közösségbe: láz, köhögés, nehézlégzés, torokfájás, hányás, 

hasmenés, sárgaság, bőrkiütés (kivéve a krónikus nem fertőző betegséget), egyéb súlyosabb 

bőrelváltozás, bőrgennyedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül és orrfolyás, hirtelen 

kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya, vagy ízérzés zavara, tetű és rüh jelenléte. 

Az intézmény területére 

 az ott foglalkoztatott személyen, 

 az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 

 a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

 a tanulón és 

 a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.  

 

Ha a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a 

maszkot az előírt módon viseli, az intézmény területére kizárólag a testhőmérséklet-mérési 

pontig beléphet maszk használatával és kézfertőtlenítéssel. 

 Abban az esetben, ha nélkülözhetetlen a szülő személyes jelenléte, de csakis rendkívüli 

esetben előre egyeztetett időpont kérés után, az intézményvezető adhat engedélyt az 

iskolába történő belépésre. Ebben az esetben kötelező a bejáratnál a lázmérés, 

kézfertőtlenítés és a maszk használata. 

 

Maszk használata 

A maszk viselése csak szabályosan elfogadott: a maszknak az orr- és szájnyílást egyaránt 

takarnia kell! 

A maszkot már a hőmérőzési pont előtt fel kell venni! 
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Kötelező a maszk használata minden pedagógus számára tanórákon, szünetben, illetve ha 

többen tartózkodnak a tanári szobákban. 

 Javasolt a táblánál való tanítás annak érdekében, hogy a távolságtartás működőképes 

legyen. Tartózkodni kell a tanulók érintésétől, ölelésétől.  

 A hangszeres tanárok szintén tartsák az 1,5 – 2m távolságot. 

 Szolfézs órán, ahol több iskolából, több osztályból jönnek a gyerekek, kötelező a maszk 

mindenki számára. 

 A tanteremben a tanulóknak nem kötelező maszkot hordani, de abban az esetben, 

amikor olyan foglalkozáson vesznek részt, ahol a tanulói összetétel nem egy osztályból 

tevődik össze és az 1,5 m távolság nem tartható, kötelező (pl. tanulószoba) 

 A közösségi terekben, folyosókon óraközi szünetekben a tanulóknak is kötelező a 

maszk használata az udvaron is. 

 

Tanrend szabályozása 

 Az iskolába érkezés és távozás feladatellátási helyenként: 

- Kiskulcsosi tagintézmény:  

o alsós tanulóknak a Sajó utca felőli kiskapun, délután a Kisújszállási út felőli 

kiskapun is 

o felsős tanulók a Kisújszállási út felőli kiskapun 

 

- Kováts Mihály tagintézmény: 

o Arany János úti feladatellátási helyen, a Főbejáraton  

o Dózs Gy. u. feladatellátási helyen, a bejáraton 

o Varró úti feladatellátási helyen a Varró utca felőli kiskapun  

- Erkel Ferenc AMI tagintézmény: 

o Szabó József utca 1. illetve 10. sz. bejárati kapukon.  

Továbbá 

 Kerülendő a reggeli sorakozás, vagy ügyelni kell a 1,5 m távolság tartására. 

 A torlódás elkerülését felügyelettel kell biztosítani. 

 A felügyelet megszervezéséért a tagintézmény-vezetők felelősek. 

 A tanulók lehetőleg ne vegyüljenek egymással, mindenki a saját osztályának közegében 

legyen. Csak a speciális, szaktantermi oktatáshoz kötött tantárgyak esetében 

vándoroljanak más tanterembe. Ekkor szükséges a szünetben a felületfertőtlenítés 

elvégzése. 

 Minden osztályban, minden pedagógusnak folyamatosan erősíteni kell a tanulóknál a 

kézmosás fontosságát, a szabályos kézmosás menetét, a köhögési etikettet, és a 

járványügyi helyzet miatt betartandó szabályokat. 

 A szünetekben való levegőzéshez az osztályközösségek számára a tagintézmény-

vezetők udvaron/folyosón egy-egy területet jelöljenek meg. Kerülendő a tanulók 

csoportosulása. Ugyanez vonatkozik a mosdók használatára is.  

 Szünetekben a tantermeket alaposan ki kell szellőztetni időjárástól függetlenül! 
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 A testnevelés órákat, ha az időjárás engedi, a szabadban kell szervezni. A Városi 

Sportcsarnokban, tornatermekben az öltözködésnél is figyelembe kell venni a 

csoportosulás elkerülését. A Sportcsarnokba való oda-vissza közlekedés esetén is a 

maszk használata kötelező, valamint ki és belépéskor a kézfertőtlenítés is. 

 Az ebédlőkben a sávos ebédeltetési rend szerint folyhat az étkeztetés. 

 Tanulmányi- és sportversenyek tekintetében kizárólag online versenyek támogatottak, 

egyéb verseny nem.  

 Szülői értekezlet és egyéb értekezlet csak online tartható. A szülők tájékoztatására az 

online felületek támogatottak. Minden információ továbbítása a KRÉTA tanügyi 

adminisztrációs felületen is történjen meg. 

 A szülők továbbá az iskola honlapjáról is értesülhetnek az újabb információkról: 

www.altisk-karcag.hu  

 

Tanulókkal kapcsolatos intézkedések, nyilvántartások 

 Ha egy tanuló krónikus beteg – és ezt orvosi papírral tudja igazolni – és ezért nem engedi 

a szülő iskolába, akkor igazolt hiányzásnak kell tekinteni azzal, hogy részére nem kell 

online oktatást biztosítani. Ebben az esetben gondoskodni kell a tananyag eljuttatásáról, 

és ha lehet, akkor értékelni is kell a tanuló munkáját. 

 

 A mulasztások igazolása a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szabályai 

szerint történik. A szülőknek biztosított 3 nap igazolási lehetősége, jelen helyzetben 

betegség esetén nem alkalmazható, az iskolai közösség egészségének megőrzése és a 

biztonságos munkafeltételek biztosítása érdekében. 

 

 Jelen járványügyi helyzetben az igazolásokkal kapcsolatosan a Házi Gyermekorvosi 

Kollegális Szakmai Vezetői Hálózat által a COVID-19 járvány terjedésének lassítása 

céljából kiadott igazolásokat és eljárásrendet visszavonásig el kell fogadni. Az 

eljárásrend szerint az enyhe tünetekkel rendelkező gyermekek indokolatlanul leterhelik 

az egészségügyi ellátás kapacitásait és a rendelőkben igazolás megszerzése céljából 

történő megjelenésük fokozná a járvány terjedését. Őket vizsgálat nélkül, telefonos 

orvosi tanácsok alapján a szülők otthon fogják kezelni, mivel vizsgálattal sem 

lehetséges megállapítani, hogy hordozzák-e a koronavírust. Hiányzásukat az 1. 

melléklet szerinti formulával igazolják a háziorvosok a továbbiakban, melyben a szülő 

igazolja gyermeke tünetmentességét. Mérsékelten súlyos tünetekkel rendelkező 

gyermekek vizsgálatakor az első megjelenéskor a háziorvos kiad egy igazolást a várható 

gyógyulási időtartammal. Őket a szülő csak akkor viszi vissza, ha nem gyógyulnak meg 

ez alatt az idő alatt. Ha tünetmentessé válnak, szülői nyilatkozattal mehetnek 

közösségbe./2. melléklet/ Ha járványügyi megfigyelés miatt hiányzik egy tanuló az 

ÁNTSZ /NNK/ karantént megszüntető határozata és a szülő tünetmentességről szóló 

nyilatkozata elegendő a hiányzás igazolására és a közösségbe visszakerüléshez. 

 

 A betegség, vagy karantén miatt iskolába nem járó tanulók hiányzásait igazoltnak kell 

tekinteni. Ha a tanuló mulasztása eléri az 51.§(7) bekezdésben rögzített mértéket, 
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lehetőség szerint a nevelőtestületi döntéssel osztályozó vizsgára kell bocsátani. Ha a 

betegség, vagy karantén miatt mulasztó tanuló részére az iskola megszervezte a digitális 

munkarend szerinti oktatást és a tanuló értékelése lehetséges, osztályozó vizsga nélkül 

is osztályozható, és tovább engedhető. 

 

 

 Pedagógusok kötelessége a KRÉTA digitális napló naprakész vezetése annak 

érdekében, hogy ha kontaktkutatásra kerülne sor, hiteles adatok álljanak rendelkezésre. 

 

 Az alapfokú művészeti iskola/zeneiskola tekintetében az eszközt/hangszert 

fertőtleníteni kell minden tanuló órája végén. Ezt a feladatot az adott pedagógusnak kell 

elvégeznie a zongora és ütő tanszakon. Az ehhez szükséges fertőtlenítő folyadékot és 

törlőt az iskola biztosítja. A többi tanszak esetében minden gyermeknek egyénileg 

kölcsönzött/kölcsönöz hangszert a zeneiskola, a fertőtlenítés a szülő kötelessége.  

 Az énekkari foglalkozások megtartását további utasításig mellőzni kell. 

 Tömegsport és sportfoglalkozás akkor tartható, ha a távolságot tudják tartani a tanulók. 

Ahol a távolság tartása nem megoldott, ott ne legyenek ilyen foglalkozások. 
 

Az alapfokú művészeti iskolai tagintézményben betartandó protokoll járványkészültség 

idejére 

 A csoportos szolfézs, zenetörténet foglalkozásokon törekedni kell a távolságtartás 

szabályait betartva kialakítani a tanulók ülésrendjét. (1,5 m ülőtávolság) 

 A pedagógusok végezzék el a közös használatú hangszerek fertőtlenítését a zenei 

tanítási órák előtt, illetve közben. A saját hangszer fertőtlenítése a növendék feladata. 

Mindenki, szigorúan csak a saját hangszerén gyakorolhat, a hangszercsere nem 

megengedett. 

 A billentyűs valamint ütő tanszakokon minden egyéni óra után a főtárgy tanároknak 

egyszer használatos antibakteriális törlőkendővel fertőtleníteni kell a klaviatúrát, ütős 

hangszereket. 

 A fúvós tanszakokon (fa - és rézfúvós hangszerek) kifejezetten kerüljük egymás 

hangszereinek megszólaltatását.  

 A vonós tanszakon (hegedű, brácsa, cselló, valamint népi vonósok), illetve az 

akkordikus tanszakon (gitár, ütő) kerüljük a növendékek hangszereinek használatát. 

 A vokális tanszakon (magánének) kérem a minimum 1,5 méteres távolság megtartását 

a tanár és a növendék között. 

 Énekkari foglalkozások, koncertek szünetelnek.  

 Egyéni hangszeres óra/ gyakorlás esetén egyszerre csak egy tanuló tartózkodjon a 

teremben. Egynél több tanuló csak kamarazene próba/gyakorlás okán, a távolságtartás 

szabályai szerint tartózkodhat egyszerre a termekben. 

 A tanszaki, főtárgyi hangverseny, valamint bármilyen rendezvény csak ellenőrzött zárt 

körben (pedagógus, tanulók kizárólag), a védőtávolság megtartásával, a helyiségek 

befogadó készségének korlátozásával tartható, kizárólag az iskolaközösség számára. A 

hangversenyről online közvetítés biztosítását - igény és lehetőség szerint - biztosítjuk a 
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szülők, törvényes képviselők számára, zárt hozzáférésű rendszeren keresztül (pl. 

KRÉTA DKT modul). 

 A külső helyszíneken tartott órák esetében az alapfokú művészeti iskoláknak a külső 

helyszín házirendjéhez szükséges alkalmazkodni. 

 A járványveszély fokozott fennállása idejére az intézmény vezetősége nem engedélyez 

semmiféle csoportos külső fellépést, versenyeken, minősítéseken (pl. hangszeres, 

kórus,) való részvételt az iskola tanulói számára. 

 A szolfézs órákon – a járványhelyzet fennállásáig - javasolt az általánosan használt 

módszertan átdolgozása. Az óravezetésben kerüljön előtérbe a zeneelmélet, a 

zenehallgatás, a dallam, - és ritmusírás. A vegyes osztályból érkező csoportokban 

javasolt a maszk használata a tanulók számára. 

 Az első félévben a tanszaki koncertek és a vizsgák video vagy audio-vizuális 

felvételeken keresztül valósuljanak meg lehetőség szerint. Csökkenthető a feljátszott 

darabok száma és időtartama is.  

 

Igazolt COVID-19 fertőzött esetén teendő 

 Nevelési/oktatási intézményeinket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló 

látogathatja.  

 A beteg, vagy karanténban elkülönített tanuló csak orvosi igazolás bemutatásával járhat 

újra iskolába. A szülői igazolás nem elfogadható! 

 Ha a COVID-19 megjelenik az iskolában, a közvetlen kontaktok karanténba kerülnek. 

Abban az esetben, ha egy tanuló lesz fertőzött, akkor az osztálya kerül karanténba, nem 

az egész intézmény.  

 Azt, hogy a fertőzött kivel került kapcsolatba, ki kerül karanténba, azt nem az 

intézményvezető/tagintézmény-vezető dönti el, hanem a megfelelő szervek. 

 Ha egy iskolai dolgozó lesz beteg, akkor ő kerül karanténba automatikusan, az egész 

nevelőtestület nem. 

 A betegség gyanújával érintett személy távozása után a helyiséget teljes körűen 

fertőtleníteni kell. 

 COVID-19 fertőzés gyanúja esetén nincs az intézményvezetőknek/tagintézmény-

vezetőknek/pedagógusoknak saját hatáskörben rendezhető, ezzel kapcsolatos 

intézkedési jogköre (nem rendelhet el karantént, nem tilthatja el a tanulót orvosi javaslat 

nélkül az iskolába járástól).  

 Kérem, hogy fertőzésgyanú esetén a pedagógus értesítse a tagintézmény vezetőjét, aki 

azonnal köteles az intézményvezetőnek értesítést küldeni. A további megfelelő szervek 

felé történő jelzés megtételére az intézményvezető jogosult. 

 

A beteg és betegség gyanújával érintett személy neve és adatai szenzitív adatok, 

adatvédelem alá esnek, ezért azt zártan kell kezelni. Az adatok kiadása harmadik 

félnek büntetőjogi következményekkel járhat. 

Bérbeadás 

 A tornaterem/ büfé 2020.október 1-től nem adható bérbe. 
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Amennyiben a megbetegedések száma növekszik, ismét sor kerülhet digitális munkarendre 

történő átállás elrendelésére. A tantermen kívüli digitális munkarendre való átállást – akár eseti 

jelleggel is – kizárólag az Operatív Törzs, illetve a Kormány rendelheti el.  

Jelen dokumentum 2020. október 1-től hatályos és visszavonásig érvényes. 

Karcag, 2020. szeptember 30.  

         Plósz Csilla Margit  

            intézményvezető 
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1. számú melléklet 
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