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XV. Kerületi Tagintézménye 

 

Az eljárásrend az Emberi Erőforrások Minisztériumának a köznevelési intézmények részére 

kiadott intézkedési terv utasításai alapján készült.  

A mindennapi működést a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Operatív Törzs 

iránymutatásainak figyelembe vételével szükséges megszervezni. 

Jelen eljárásrend annak módosításáig, vagy visszavonásáig marad érvényben. Bevezetése és 

alkalmazása a tagintézmény igazgató felelőssége és kötelezettsége. 

Az érvényben lévő utasítások, iránymutatások a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu 

felületein követhetőek.  

 

Általános alapelvek: 

 A járványügyi intézkedések szükséges elemeinek az intézmény szakmai sajátságainak 

megőrzése mellett való alkalmazása. 

 Tekintettel a járványügyi helyzet társadalmi és lélektani vonatkozásaira, a biztonságos és 

érzelmi megtartó kapcsolattartás biztosítása szintén kiemelt fontosságú.   

Általános rendelkezések: 

 A köznevelési intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló és kisérője látogathatja. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, 

a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő 

köteles a tagintézményt értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés jelenik meg. Erről tájékoztatást a gyermekkel elsőként kapcsolatba lépő 

tagintézményi alkalmazott ad. 

 A közösségi terekben minden esetben kötelező (12 év felettiek számára) a szájat és orrot 

eltakaró maszk viselése. Erről a hozzátartozókat írásban is értesítjük, nyilatkoztatjuk.  

 Az intézménybe érkezők számára kötelező a kéz fertőtlenítése. Ennek fontosságára a 

bejárati ajtón írásban hívjuk fel a figyelmet, illetve szükség esetén a recepciós kolléga 

is megerősíti.  

 A recepciós pult mögött dolgozó kolléga védelmére plexifal kerül kialakításra.  

 A várótermi székek elhelyezésekor biztosítani kell a min. 1,5m védőtávolságot, nagy 

várakozói létszám esetén javasoljuk a kertben való tartózkodást. 



 

 A váróteremből eltávolításra kerülnek a nem fertőtleníthető, a várakozási időt 

megkönnyítő magazinok, szórólapok, gyermekjátékok, mesekönyvek stb. 

 A mosdókban a kéztörlés papírtörlővel történik.  

 A közös helyiségek, mosdók fertőtlenítése reggel 8 óra előtt, 9 órakor és 13 órakor 

történik, melynek elvégzését a helyiség bejárati ajtajának belső falán elhelyezett 

munkalapon szignálja a takarító kolléga. 

 A terápiákra, foglalkozásokra egy kísérővel érkezzen a gyermek/tanuló, kivételt képez 

ez alól a szakértői bizottsági tevékenység, ahol mindkét szülő jelenlétére lehetőséget 

kell biztosítani. 

 A csoportosulások létrejöttének megakadályozása érdekében az 

órák/foglalkozások/vizsgálatok egymástól időben elcsúsztatva kerülnek megtartásra. A 

terápiák ¾ és egész órakor kezdődhetnek a kollégákkal egyeztetett rendben. 

 Törekszünk az egyéni, vagy kiscsoportos formában történő ellátásra.  

 Ha a kiscsoportos óratartás esetén a 1,5 méteres védőtávolság nem biztosítható, akkor 

osztott óratartás javasolt. 

 A szakszolgálat terápiás termeiben maximum 3 fő tartózkodhat egy időben. A csoportos 

foglakozásokra alkalmas termek maximális létszáma 6 fő.  Amennyiben a terápia jellege 

nem engedi a védőtávolság betartását, a szakalkalmazott viseljen minden esetben 

maszkot, vagy arcpajzsot. 

 Az órák/foglalkozások/vizsgálatok során mellőzni kell a közvetlen érintéssel járó 

fejlesztési eljárásokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket kesztyű és 

maszk, vagy arcpajzs viselésével lehet csak végezni. 

 A munkavégzés során a munkavállalók számára közösségi terekben maszk viselése és 

a 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező. Ennek betartása kötelező a formális és 

informális megbeszélések, egyeztetések során is.   

 Terápiák, foglalkozások után a termekben vagy a recepción elhelyezett 

fertőtlenítőszerekkel a szakalkalmazott fertőtleníti a terápián használt eszközöket. A 

felületi fertőtlenítéssel nem tisztítható játékok, eszközök fertőtlenítése takarító 

munkatársunk feladata, melyet a már kialakított módon jelzünk felé. 

 A szakalkalmazottak elzárják a szobákban azokat az eszközöket (pl fúvós hangszerek, 

nehezen tisztítható eszközök), melyek fertőtlenítése nem megoldható. 

 A terápiás szobák, csoportszobák valamint a váróterem szellőztetése minimum óránként 

történik, de kliensváltáskor mindenképpen. 

 A szakértői bizottsági tevékenység kivételével a kliensek szüleivel elsődleges 

kapcsolattartási formánk online. 



 

 Szakalkalmazotti, alkalmazotti értekezleteket online formában, míg a munkacsoportos 

értekezleteket a hagyományos kontakt formában bonyolítjuk. Egyéb nagyobb létszámú 

rendezvényeket kizárólag online formában szervezünk. 

 Annak a gyereknek/tanulónak aki kötelező ellátásban részesül (pl. gyógytestnevelés, 

logopédia, szakértői, korai fejlesztés) hiányzását, ha a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége okán (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) orvosi diagnózissal az esetleges hiányzását 

igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a 

tanuló hatósági karanténba kerül.  

Speciális rendelkezések a korai fejlesztés, a gyógytestnevelés és a logopédia területein: 

Külső feladatellátási helyeinken a fentieken kívül szakalkalmazottainkra, klienseinkre 

érvényes az adott köznevelési intézmény járványügyi eljárásrendje is.  
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