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CSEPELI FASANG ÁRPÁD ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA  

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL 

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN  

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁSRENDRŐL 

 
Jelen intézkedési terv (protokoll) visszavonásig marad érvényben. 

 
Az INTÉZKEDÉSI TERV alapja az emberi Erőforrások Minisztériumának  

„INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” címet viselő utasítása.  

 

1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 

1.1   A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények 

működtetésében csak  egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.  

 

1.2  A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van. 

 

1.3  A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem 

tartható be, az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk 

viselése. 

 

1.4  Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű 

jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény 

megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:  

 -   létszámkorlát szigorú betartása,  

 -  távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés, 

 -  zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 

 - a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

   korlátozása 

 

 

 

 

mailto:info@fzi.hu
http://www.fzi.hu/


 

 

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

 

 

2.1  Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, 

annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Minden belépő alaposan mosson kezet 

vagy fertőtlenítse a kezét. 

2.2       A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, 

melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell 

kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző 

használata kifejezetten kerülendő. 

2.3       Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, 

valamint a szociális helyiségekre is.  

 

 

 

3. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

3.1       A személyes találkozást igénylő teendők esetében a feladatok elvégzése a fenti 

járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, 

szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.  

 

4. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

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

veszélyeztetett csoportba tartozik, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül 

a részére előírt karantén időszakára. 

 

5. KOMMUNIKÁCIÓ 

 

5.1       Nyomatékosan kérjük a tanárainkon keresztül a szülőket, hogy hiteles 

forrásokból tájékozódjanak, és ennek fontosságára hívják fel az iskola közösségéhez 

tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket iskolánk honlapján vagy a 

www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni. 

 

 

6. A KIADOTT INTÉZKEDÉSI TERV (PROTOKOLL) SZERINTI ELJÁRÁS 

MARADÉKTALAN BETARTÁSA MELLETT A GYAKORLATBAN 

NÉHÁNY SPECIÁLIS, KIMONDOTTAN AZ ISKOLÁRA TERVEZETT 

ELJÁRÁS: 

 

6.1 Az intézmény területén 10 fő létszám felett a maszk viselése kötelező, ezt tábla jelzi. 

6.2 A bejáratnál elhelyezett fertőtlenítőszer használata minden belépő számára kötelező, 

melyre tábla szólítja fel a belépőket. 



6.3 A mosdókban fertőtlenítő hatású szappan és fertőtlenítőszer, valamint 

papírtörölköző is kihelyezésre került. 

6.4 A termek mindegyikében van szórófejes fertőtlenítőszer, mely a kilincs, padok és 

egyéb használati eszközök fertőtlenítésére alkalmas. 

6.5 A tanévnyitó szűkebb keretek között- kizárólag az újonnan felvett diákok részére 

kerül megrendezésre. A rendezvényen, melyen az iskola vonós zenekara lép fel,  a 

tanárokon kívül csak egy fő hozzátartozó vehet részt. Az intézkedés célja a 

résztvevők létszámának visszaszorítása volt. 

6.6 Az évindító értekezleteken a teremben az ültetési rend a másfél méteres távolság 

betartásának fegyelembevételével lett kialakítva. 

6.7 Az értekezleten kifejezett kérés volt, hogy az ügyintézés elsősorban online történjen, 

kerülve a személyes kapcsolatokat. 

6.8 Az irodákban egyszerre csak egy fő tartózkodhat. A bejárat és a kijárat elkülönítése 

megtörtént, a haladási irány betartása mellett keresztezés nélkül megoldott. 

6.9 Az egyéni hangszeres oktatást a hangszerek és teremberendezés fertőtlenítésével, az 

órák közti rövid szünet beiktatásával szükséges megtartani. 

6.10 Minden zongorahasználat után fertőtlenítő szerrel letöröljük a billentyűzetet. 

6.11 A fúvós hangszerek fúvókáját és a nádakat is, fertőtlenítő szerrel kezeljük. 

6.12 A vonós hangszerek fogólapjait és a vonó kápáját is fertőtlenítjük. 

6.13 A csoportos órákon: szolfézs, zenekar és kamarazene órákon a tanulókat távol 

ültetjük egymástól.  

6.14 A szülőket megkérjük, hogy csak a kapuig kísérjék kis növendékeinket. 

6.15 A tanáraink az órarend megszervezését online módon végzik. 

6.16 A csoportos órák megtartása a megfelelő távolság betartásával történhet. 

 

 

 

7. TANÁRAINK AZ ALÁBBI TAGINTÉZMÉNYEKBEN TARTANAK EGYÉNI 

ÉS CSOPORTOS ÓRÁKAT: 

 

 

 

Arany János Általános Iskola 1213 Budapest, Szent László utca 84.  

Eötvös József Általános Iskola 1213 Budapest, Szent István út 232.  

Gróf Széchenyi István Általános Iskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. 

Gyermeksziget Óvoda 1214 Budapest, Kossuth L. u. 140 

Herman Ottó Általános Iskola 1214 Budapest, Dr. Koncz János tér 1.  

Kádár Katalin Óvoda 1212 Budapest, Széchenyi István utca 92/a. 

Karácsony Sándor Általános Iskola 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 106-108.  

Katona József Általános Iskola 1215 Budapest, Katona József utca 60.  

Kazinczy Ferenc ÉKP Iskola 1215 Budapest, Vágóhíd utca 68-74.  

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1214 Budapest, Iskola tér 45.  

Lajtha László Általános Iskola 1215 Budapest, Csete Balázs utca 1-11. 

Mátyás Király Általános Iskola 1212 Budapest, Kolozsvári utca 61.  

Móra Ferenc Általános Iskola 1214 Budapest, Tejút utca 10.  

Nagy Imre Általános Iskola  1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.  

Népművészeti-Kézműves és Német 
Nemzetiségi Óvoda 

1215 Árpád u 2. 



Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9-11.  

Vermes Miklós Általános Iskola 1214 Budapest, Tejút u. 2.  

 

 

 

7.1 Iskolánk a délutáni csoportos oktatás megszervezésében alkalmazkodik a telephely 

általános iskolák járványügyi szabályzataihoz. 

 

7.2 A telephelyeinkre járó gyerekekről külön listát vezetünk. 

 

7.3 Az első művészeti iskolai foglalkozáson, valamint szeptember hónapban 

folyamatosan felhívjuk tanulóink figyelmét a járvány terjedése elleni szabályok 

betartására. 

 

7.4 A képzéssel és a járványügyi helyzettel kapcsolatos tájékoztatás az eddig 

megszokott csatornákon folyik: 

   Honlap: az adott helyzethez igazodó friss információkkal. 

  A csoportvezető tanárok által: a csoport által kiválasztott és működő felületeken               

  (Facebook csoport, E-kréta, e-mail). 

 

7.5 A honlapra kerülő információkat a művésztanároknak megküldjük, ők is továbbítják 

a szülők és a tanulók felé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest,  2020. szeptember 3.  

 

 

 

 

 

       Dr. Szentkirályi Aladár Miklós  

                igazgató  

 

 


