
Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium Covid-protokolljának kiegészítése – 2020. 

október 1.  

A központi eljárásrend október 1-vel kiegészült a 3.2 és a 3.3 pontokkal - a kapuknál történő 

testhőmérséklet-mérésre vonatkozóan. 

„3.2 A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 

értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, 

tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló 

csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos 

tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha 

testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve 

tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.”3.3 A 

mérési pontokat óvodák esetében javasolt az öltözőkben, előterekben kialakítani. Iskolák, egyéb köznevelési 

intézmények esetében a helyi adottságok alapján, a gyermeklétszámot is figyelembe véve kell kialakítani a 

szükséges számú mérési pontot annak érdekében, hogy a testhőmérséklet-mérés zökkenőmentes legyen, és ne 

alakuljon ki torlódás. Ennek értelmében mérési pontként szóba jöhet valamennyi jól szellőztethető, megfelelő 

méretű tér, így például az iskolai bejáratok, az udvar, az aula, de akár más tér is, ahol a zsúfoltság elkerülhető. 

Az iskolába érkezés időpontja is szakaszolható a zsúfoltság elkerülése érdekében. A testhőmérséklet-mérést 

pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók, felsőbb éves tanulók egyaránt végezhetik.” 

Iskolánkban a három bejáratnál a következő mérési pontokat alakítottuk ki: 

Főbejárat (a felső tagozat bejárata): hőkamerás oszlop ellenőrzi a belépőket. Az ügyeletes tanár kézi 

mérővel kontroll ellenőrzést végez, ha szükséges. A bejárat tágassága miatt torlódás nem alakulhat 

ki.  

Piros udvari bejárat ( az alsó tagozat bejárata): hőkamerás mobil pad ellenőrzi a belépőket. Az 

ügyeletes tanár és diákönkormányzatos gimnáziumi tanulók kézi mérővel kontroll ellenőrzést 

végeznek, ha szükséges. A bejárat tágassága miatt torlódás nem alakulhat ki. 

Virág utcai bejárat ( a gimnáziumi tagozat bejárata): Az ügyeletes tanár és diákönkormányzatos 

gimnáziumi tanulók kézi mérővel kontroll ellenőrzést végeznek, ha szükséges. A bejárat tágassága 

miatt torlódás nem alakulhat ki. 

A kapuknál elhelyezett információs tábla:  

 



Lázas betegség esetén az elkülönítés szabályai  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv alapján „amennyiben egy 

gyermeknek, pedagógusnak vagy egyéb dolgozónak fertőzéses tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni. 

Az iskolákban nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletének iskolákra 

vonatkozó része 23. pontja alapján:  

 „iskolánként biztosítani kell 1 orvosi szobát, elkülönítővel” 

Fenti jogszabály rendelkezései alapján az elkülönítőnek függetlennek kell lennie az orvosi 

szobától.  

   

Az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nem támogatja, hogy a köznevelési intézmény 

az iskolaorvosi rendelőt jelölje ki COVID gyanús tünetesek elkülönítésére.   

 

Az Iskola elkülönítő helyisége: ORVOSI VÁRÓ  

 

A váró felszereltsége:  

 kézfertőtlenítővel és papírtörlővel ellátott, 

 illemhelyiség rendelkezésre áll, amit a takarító személyzet naponta fertőtleníti.  

 szellőzése megoldott. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az elkülönítés során az alábbi szabályok betartására kell 

kiemelt figyelmet fordítani.   

1. Ameddig a szülő át nem veszi a beteg gyermeket, az iskolának biztosítani kell a 

gyermek felügyeletét. 

2. Fontos továbbá, hogy a más okok (például: sérülés) miatt szüleikre várakozó gyermekek 

ne ugyanebben a helyiségben kerüljenek elhelyezésre.   

3. A felügyeletet ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

4. Javasolt a beteg számára is a maszk viselése, melyet az iskolának biztosítania kell.  

5. A várakozás alatt gondoskodni kell a folyamatos szellőztetésről. 

 

Maszkviselés szabályai – belépés  

 

Iskolánkban a közösségi terekben (folyosók, könyvtár, ebédlő, aulák, irodák) a maszk viselése 

tanulóknak és felnőtteknek is kötelező.  

 

Az iskolába csak azok a személyek érkezhetnek, akik a nevelő-oktató munka zavartalan 

működését biztosítják.  

 

 


