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járványhelyzet alakulása miatt szükségessé vált a köznevelési intézrnények tészére
korábban kiadott lntézkedésiTerv kiegészítése,illefve módosítasa. A módosításokkal
egysóges szerkezetbe fogialt Intézkedésiterv az Oktatási Hivatal oldaláró] letölthető
(lrttps://wrvw,oktatas,lru/kozrrcveles.1ab[tai:s*!arey__$e§§ryql/_c_CI__udl9á4!%k§d9§i
J§,§] Loz
ney*il]t). A módosítás az alábbi elemeket érinti:

1. Az intérkedésiterv 2.1 pontja
résszei egészült ki:

(intézmények látogatása) a kiemelt, dőlttel szedett

,,A nevelési-oktatási intézményeketkizárótrag egészséges,ttineteket nem mutató
gyennek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmónyek
működtetésében csak egészséges és ttinetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjft, e
intózmények tájékoaassák a szülőket anól, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket
ószlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, A
szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertózés van. Áz a gtermek, tanuló vagl pedlgógus, aki bármilyen betegség miatt
otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásóval vagy kórhdzi zúrőjelentéssel
nehet Újra az íntézménybe.Hatősági házi karatttén eselén a járványügli hatósúg
ákal kiadotí, a járványügí megfígleléstfeloldó határozatat szükséges bemutatni."

2. Az

intózkedési terv 2.i0 pontja (iskolai rendezvények) a kiemelt, dólttel szedett

résszel egészültki:

,,Minden köznel,elési intézménynek a*".javaso§uk, hogy az elsó felévben esedékes,
nagy létszámútanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétéveljáró rendezvényeket (pl.:
tanévnyitó ünnepség, bal, szalagavató, kulturális program) halasszák későbbre, vaev
megszorvezóse során legyenek tekintettel az alábbiakra:

,
-

az Operatív Törzs által meghatátazott létszámkorlát szigoru betartása,
az alapvető egészségvédelmiintézkedések betartása (távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés lehetőségének biztosítása, szellőztetés),
zárttéi helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének
korlátozása."
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3.

AzIntézkedési terv ,,2. Az intézmények látogatása, rendezvények, kiránduiások" című

fejezete az alábbi ponttal egészült ki:

,,2.13 Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes
engedélyével,illetve kifejezetten szülők rószére szervezett programon való részvétel
cé§ából."

4.

Az|ntezkedési terv o,2. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások" című
fejezete az alábbi ponttal egészült ki;
,,2.74 Az őszi úszásoktatást fel kell fliggeszteni a köznevelési intézrnényekben, és
tavaszra vagy késöbbi évfolyamokra kell átütemezni."

5. Az

intézkedési terv ,,2. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások" című
fejezete az alábbi ponttal egészüit ki:

,,?.l5 Az általános és középiskolákban a délutáni (nem tanórai)

iskolai

valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit

sportfoglalkozásokat és sportköröket,
j avasolj uk felfiiggeszteni."

átmenetileg

ó. Az

Intézkedésiterv ,,4. Étkeztetésrevonatkozó szabályok" cím fejezete az alábbi
ponttal egésailt ki:

,,4,8 Az éttermi étkeztetéssorán igyekezzenek megszervezni a szakaszos, időben
elkrilönített, osztályonkénti ebédeltetést, vagy a lehetőség szerinti térbeni elkülönítést,
melynek során az osztályok egymástól való elkülönítésére helyezzék a hangsúlyt

(például osztályoknak kijelölt teniletek biztosításával). Amennyiben az adott
intézményben 4 helyi adottságok miatt nem lehet biztositanl az éttermi étkeztetéssorán
az osztályok elkülönítését, az érintett osztalyok számára engedélyezhető az étkezésa
saját osztályteremben. Amennyiben ez az intézkedés bevezetésre kerül, az adott
tantermek takadtására, fertőtlenítéséreaz étkezés(eke)tkóvetően is íbkozott fi,gyelmet
kell fordítani."
7
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Az Intézkedésiterv

,,10. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében" című
fejezete az alábbi ponttal egészült ki:

A

közneveléssel összefiiggö egyes kormányrendeletek módosításaró] szóló
417/2a2a. ryIIL 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmébena koronavírus-világjarvany által
okozott fertőzés vagy fertőzött szemólyek megjelenése a nevelési-oktatási
intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tönény 30. § (5)
bekezdése szerinti megyére, fovárosra kiterjedö veszélyhelyzetnek minősül. Ennek
megfelelően koronavírus érintettségeseíénaz adott intézményben vagy település
intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szíinetet."

,,l0.7.

A módosított Intézkedési terv aközzétételtól

érvényes.Kérem, az intézmény működése és a
a fentiek érvényrejuttatásáról, Segitségétós

járványügl óvintézkedések során gondoskodjon
együttmúkódésételőre is köszönöm
Budapest, 7a2a. szeptember
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