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Jelen protokoll a COVID-19 vírus miatt az EMMI 2020. augusztus 17-én megjelent 

intézkedési tervével összhangban, az intézményi sajátosságok figyelembevételével készült. 

Az egészségügyi eljárások 2020. szeptember 1-től lépnek életbe a Zuglói Munkácsy Mihály 

Általános Iskolában és Alapfokú Művészeti Iskolában. 

Az intézményi protokoll módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben, a 

módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, 

valamint az EMMI vonatkozó új utasításait követve kerülhet sor. 

Az intézményi protokollt a tanév megkezdése előtt, 2020. augusztus 31-én minden szülőhöz 

elektronikus úton eljuttatjuk, az Intézmény Honlapján pedig folyamatosan elérhetővé tesszük. 

Az Intézmény diákjai a protokoll előírásait az első tanítási napon, osztályszinten megbeszélik. 

Az intézményi protokoll intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek. 

Jelen protokollt az Intézmény a Fenntartónak elektronikus formában megküldi.  

Minden olyan kérdésben, amit jelen protokoll nem szabályoz, a Házirend rendelkezései 

érvényesek. 

 

Szülőknek: 

Az épület teljes körű fertőtlenítő takarítása augusztus végén megtörtént, szeptember 

elsejétől pedig dolgozóink napközben többszöri fertőtlenítő takarítást végeznek.  

Az ebédlőben, valamint az Intézmény minden mellékhelyiségében vírusölő hatású kézmosó 

folyadék kerül az adagolókba. Kézfertőtlenítő és papírtörlő kerül elhelyezésre: a termekben 

(különös tekintettel az informatika termekre), tornateremben. Az 1-4.évfolyamon tilos a 

törülközők használata, helyette mindenhol papírtörlők kerülnek kihelyezésre. 

Az iskola épületébe csak az a tanuló, dolgozó, szülő léphet be, aki teljesen egészséges, 

szeptember 1-ét megelőző két hétben nem járt piros, ill. sárga besorolású országban (ebben 

az esetben csak két hét karantén vagy két negatív teszttel látogatható az intézmény). 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírusgyanú 

vagy igazolt fertőzés van. 

A szülőket arra kérjük, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 
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Az iskola épületébe a belépés a főbejáraton és a gazdasági bejáraton történik, belépés 

kizárólag egyesével, maszkban és az ott elhelyezett fertőtlenítő használata után 

engedélyezett. A várakozás során mindenki köteles ügyelni a távolságtartásra. 

Az intézmény területére 16 óráig a tanulókon és az ott dolgozókon, a hatóságok, 

valamint a Tankerületi Központ munkatársain kívül más nem léphet be, még a szülők 

sem. 

Kérjük, hogy a szülők biztosítsanak gyermeküknek minden tanítási napon, az 

Intézményben tartózkodás egész időtartamára maszkot! Fontos, hogy használt maszkot a 

tanulók egymásnak véletlenül se adjanak át, adjanak kölcsön, a magas egészségügyi kockázat 

miatt. Javasoljuk a szülőknek, hogy gyermekük számára napi szinten biztosítsanak 

kisebb kiszerelésű, vírusölő kézfertőtlenítő gélt, és papírzsebkendőt, amit a diák, szükség 

esetén bármikor használni tud. 

A reggeli iskolába érkezés szabályai: 

- 6.30-7.30 ügyelet a főkapun keresztül 

- 7.30 –tól 2.,3. évfolyam, és a 4. b osztály a gazdasági bejáraton keresztül érkezik a 

kisépületbe 

- 7.30-tól a 7-8. évfolyam a gazdasági bejáraton keresztül az udvar felől lép be a 

főépületbe 

- 7.30 tól az 1., 5.,6. évfolyam és a 4.a a főbejáraton lép be az épületbe. 

- Szülők csak a bejáratig kísérhetik gyermeküket. 

A kapuknál való torlódás elkerülése érdekében, és az udvaron kialakult szűk hely miatt 

kerékpár, roller, gördeszka nem hozható az iskola területére. 

A délutáni hazamenetel szabályai: 

- felső tagozatos diákok a tanítás, ill. a tanulószoba végén egyedül távoznak az 

épületből 

- 1. évfolyam és a 4.a 16.30-kor a napközis nevelővel érkezik a főbejárathoz, ahol a 

szülők átvehetik gyermeküket 

- 2.,3. évfolyam és a 4.b 16.30-kor a napközis nevelővel érkezik a gazdasági bejárathoz, 

ahol a szülők átvehetik gyermeküket 

- 16.45-17.30 ügyelet, a gyermekeket a főkapunál lehet átvenni 
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Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy az étkezést biztosító cég az ebédelésnél engedélyezi a saját 

evőeszköz használatát (Kérjük éljenek a lehetőséggel!), ill. mindenki a saját üvegéből ihat, 

mert a cég nem biztosít poharat a fertőzésveszély miatt. 

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

csoportba tartozik tartós betegsége, vagy például immunszupprimált állapota miatt, és az 

erre vonatkozó orvosi igazolást bemutatja, igazolt hiányzásnak tekintjük.  

Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló részére elrendelt hatósági karantén 

időszakát. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal 

egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetőek, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaorvost/ vagy az 

üzemorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét 

felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék fel telefonon a tanuló háziorvosát és az orvos 

utasításai szerint járjanak el. 

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a háziorvos, illetve a kezelőorvos 

jogosult erre vonatkozóan nyilatkozni.  

Amennyiben fennáll a gyanú, az orvos kötelessége a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

A tanuló az Intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló az új koronavírus okozta járványügyi helyzet 

miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie. 

Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges 

eljárni. 

Vagyis: Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé! 
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A kapcsolattartás formái közül az írásban, vagy telefonon történő megkeresést kérjük a 

szülőktől. Szükség esetén a szülői értekezleteket, a fogadóórákat, és az SZMK üléseit is 

online szervezzük meg, vagy írásos tájékoztatót küldünk minden érintettnek. 

Az írásos tájékoztatókat a Honlapon, vagy az E-KRÉTA napló rendszerén belül, illetve a 

SZMK vezetőkön keresztül juttatjuk el minden szülőhöz. A tanulókat az osztályfőnök 

szintén az E-KRÉTA naplón keresztül, illetve az „osztálycsoportba” eljuttatott információk 

révén tájékoztatja. 

Kérjük, amennyiben megoldható az ebédbefizetést átutalással intézzék. 

Folyamatosan kísérjék figyelemmel a járványügyi előírások változásait a hivatalos források, 

valamint az iskola honlapja segítségével. 

Tanulóknak: 

Az iskola épületébe a belépés a főbejáraton és a gazdasági bejáraton történik, belépés 

kizárólag egyesével, maszkban. és az ott elhelyezett fertőtlenítő használata után 

engedélyezett. A várakozás során mindenki köteles ügyelni a távolságtartásra. 

Tekintettel arra, hogy a védőtávolság nem mindig tartható be 5-8. évfolyamon a zárt 

közösségi terekben, folyosókon kötelező, az 1-4. évfolyamon ajánlott a maszk használata. 

A maszk használata nem kötelező a tantermekben, az udvaron, valamint természetesen az 

ebédlőben sem. 

A közvetlen fizikai kontaktust el kell kerülni, amennyiben a folyosón lehetséges, megfelelő 

távolságot kell tartani. Diákjainkat arra kérjük, hogy saját és társaik egészségének megóvása 

érdekében, lehetőleg érkezéskor és távozáskor se csoportosuljanak. Tanári ügyeleti 

rendszerünket úgy alakítjuk át, hogy az épület minden részében figyeljék kollégáink, hogy 

ne alakuljon ki tanulói csoportosulás.  

Felső tagozatos diákjainkat kérjük, hogy 7.30 után érkezzenek az intézménybe és a belépést 

követően azonnal menjenek a számukra kijelölt tanterembe. 

A kapuknál való torlódás elkerülése érdekében, és az udvaron kialakult szűk hely miatt 

kerékpár roller, gördeszka nem hozható az iskola területére. 
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A reggeli iskolába érkezés szabályai: 

- 6.30-7.30 ügyelet a főkapun keresztül 

- 7.30 –tól 2.,3. évfolyam, és a 4. b osztály a gazdasági bejáraton keresztül érkezik a 

kisépületbe 

- 7.30-tól a 7-8. évfolyam a gazdasági bejáraton keresztül az udvar felől lép be a 

főépületbe 

- 7.30 tól az 1., 5.,6. évfolyam és a 4.a a főbejáraton lép be az épületbe. 

A délutáni hazamenetel szabályai: 

- felső tagozatos diákok a tanítás, ill. a tanulószoba végén egyedül távoznak az 

épületből 

- az alsó tagozatos diákok a napközis nevelők irányításával hagyják el az intézményt 

A tanulók számára kijelölt tantermek, mellékhelyiségek: 

- 2.,3. évfolyam és a 4.b a kisházban lévő termét használja és az ott található 

mellékhelyiségeket 

- 1. évfolyam és a 4.a a főépület földszinti folyosójának termeit és mellékhelyiségeit 

használja 

- 5-8. évfolyamok az emeleti termeket és a földszinti 29-es és 30-as termet használja, 

valamint az emeleti két mosdót 

A mosdó használata után a kihelyezett fertőtlenítőt használni kell! A gyakori kézmosás 

elengedhetetlen. 

Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét!  

Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem 

pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni! 

Tüsszentés, köhögés esetén papír zsebkendő használata ajánlott, amelyet használat után 

azonnal ki kell dobni, majd kezet kell mosni vagy fertőtleníteni. 

A tantermeket szünetekben szellőztetjük, és az ablakokat, ameddig az időjárás engedi, a 

tanítási órák ideje alatt is nyitva tartjuk. A folyosókat is folyamatosan szellőztetjük.  

Nagyon kell figyelni arra, hogy mindenki a számára kijelölt időben menjen reggelizni vagy 

ebédelni! A csoportosulást kerülni kell! Étkezéskor senki ne fogdossa össze a kirakott 

evőeszközöket, poharakat, kenyeret! Amit megfog valaki, azt ki is kell venni!  
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Pedagógusoknak: 

Az osztályfőnökök feladata a szülői elérhetőségek frissítése osztályonként. 

Az esetleges kontaktkutatások sikeressége érdekében a tanulói mulasztásokat a KRÉTA 

rendszerben napra készen kell vezetni! 

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

Az intézmény területére 16 óráig a tanulókon és az ott dolgozókon, a hatóságok, 

valamint a Tankerületi Központ munkatársain kívül más nem léphet be, még a szülők 

sem. 

Az iskola épületébe a belépés a főbejáraton és a gazdasági bejáraton történik, belépés 

kizárólag egyesével, maszkban. és az ott elhelyezett fertőtlenítő használata után 

engedélyezett. A várakozás során mindenki köteles ügyelni a távolságtartásra. 

A reggeli iskolába érkezés szabályai: 

- 6.30-7.30 ügyelet a főkapun keresztül 

- 7.30 –tól 2.,3. évfolyam, és a 4. b osztály a gazdasági bejáraton keresztül érkezik a 

kisépületbe 

- 7.30-tól a 7-8. évfolyam a gazdasági bejáraton keresztül az udvar felől lép be a 

főépületbe 

- 7.30 tól az 1., 5.,6. évfolyam és a 4.a a főbejáraton lép be az épületbe. 

- Szülők csak a bejáratig kísérhetik gyermeküket. 

A délutáni hazamenetel szabályai: 

- felső tagozatos diákok a tanítás, ill. a tanulószoba végén egyedül távoznak az 

épületből 

- 1. évfolyam és a 4.a 16.30-kor a napközis nevelővel érkezik a főbejárathoz, ahol a 

szülők átvehetik gyermeküket 

- 2.,3. évfolyam és a 4.b 16.30-kor a napközis nevelővel érkezik a gazdasági bejárathoz, 

ahol a szülők átvehetik gyermeküket 

- 16.45-17.30 ügyelet, a gyermekeket a főkapunál lehet átvenni 

A tanulók számára kijelölt tantermek, mellékhelyiségek: 

- 2.,3. évfolyam és a 4.b a kisházban lévő termét használja és az ott található 

mellékhelyiségeket 

- 1. évfolyam és a 4.a a főépület földszinti folyosójának termeit és mellékhelyiségeit 

használja 

- 5-8. évfolyamok az emeleti termeket és a földszinti 29-es és 30-as termet használja, 

valamint az emeleti két mosdót 
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A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése ajánlott. 

Tekintettel arra, hogy a védőtávolság nem mindig tartható be 5-8. évfolyamon a zárt 

közösségi terekben, folyosókon kötelező, az 1-4. évfolyamon ajánlott a maszk használata.  

A maszk használata nem kötelező a tantermekben, az udvaron, valamint természetesen az 

ebédlőben sem. 

 

A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető 

el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. 

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti 

és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő 

csoportosulás. 1-4. évfolyamos tanulók a tantermeikben öltöznek át testnevelés órákra, az 

öltözőket csak az 5-8. évfolyam használhatja. 

Énekkar (iskolai kórus) foglalkozás nem tartható! 

A tantermekben folyamatos, vagy gyakori (óránként 2x, 3x) intenzív (teljes ablakfelületet 

kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak) 

időjárás függvényében. 

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolságtartás). 

A kapcsolattartás formái közül az írásban, vagy telefonon történő megkeresést részesítjük 

előnyben. Szükség esetén a szülői értekezleteket, a fogadóórákat, és az SZMK üléseit is 

online szervezzük meg, vagy írásos tájékoztatót küldünk minden érintettnek. 

Az írásos tájékoztatókat a Honlapon, vagy az E-KRÉTA napló rendszerén belül, illetve 

az SZMK vezetőkön keresztül juttatjuk el minden szülőhöz. A tanulókat az osztályfőnök 

szintén az E-KRÉTA naplón keresztül, illetve az „osztálycsoportba” eljuttatott információk 

révén tájékoztatja. 

Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! 

(kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata) 

Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne 

csoportosuljanak, egy hely maradjon ki a gyermekek között! 

Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni! 


