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      Ikt.sz.: 71-3/2020 

XXVIII. SZÁMÚ IGAZGATÓI UTASÍTÁS MELLÉKLETE  

COVID-19 FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT TANULÓ VAGY TANÁR ESETÉN 

RIASZTÁSI ELJÁRÁSREND 

t á r gy a : koronavírus fertőzéssel érintett jelentési kötelezettségről, az érintettség jelzéséről 

ha t á ly a : 2020. szeptember 10.-től visszavonásig  

k i t e r j e d : minden az iskolával jogviszonyban álló tanárra, munkatársra, növendékre, a jogviszonyban állókkal kapcsolatba kerülő 

személyekre, a gyakorlóhelyre érkező tanárjelöltekre, az iskola székhelyére és telephelyeire belépő bármely személyre. Az utasítás az 

iskola munkavállalói számára munkaköri leírásuk, a tanulói jogviszonnyal rendelkezők valamint az iskolába belépők számára a 

Házirend mellékletét képezi, melynek betartása és betartatása kötelező.  Az utasítás végrehajtása minden érintett személyre 

vonatkozóan kötelező, annak nem figyelembe vétele a közösséghez tartozó tagok veszélyeztetésével jár, munkahelyi kötelezettség 

megszegésének minősül. 

1. Az iskola székhelyére vagy az iskola szakmai alapító dokumentumában jelzett telephelyekre csak 

egészségesen lehet belépni. Bármilyen betegség utáni megjelenéskor - tanuló a tanárnak, tanár a munkáltató 

képviselőjének (intézményvezető) – orvosi igazolást kell bemutatni. 

2. Ha a tanuló vagy a tanár COVID-19 fertőzésre jellemző tünetet észlel magán – láz, száraz köhögés, stb. – 

köteles a házi orvosát felkeresni, kiskorú tanuló esetén a szülő a gyermeket a házi orvoshoz vinni.  

3. Az orvos ajánlása alapján a két hetes otthon tartózkodás igazolt hiányzás. A tanár számára hiányzása 

jogszabály alapján kezelendő. A közösségbe visszatérni csak orvosi igazolással, két egymást követő negatív teszttel 

lehet.  

4. Ha az iskolával jogviszonyban álló tanulóról vagy a tanárról egyértelműen kimutatják a COVID -19 

érintettséget, úgy az alábbi értesítési rendet kell követnie: 

tanuló esetén:  

e-mail levél a tazi@tothaladar.hu címre (adatok: tanuló neve, anyja neve, érintettség kezdő napja, karantén 

végének várható napja) tárgyban fel kell tüntetni: COVID érintettség 

tanár esetén: 

e-mail levél a tazi@tothaladar.hu címre (adatok: tanár neve, érintettség kezdő napja, karantén végének várható 

napja, azon tanulók és tanárok névsora – akikkel érintkezett) tárgyban fel kell tüntetni: COVID érintettség 

Az iskola vezetője az adatok alapján értesíti a telephely ill. a tankerület vezetőjét. 

5. A tanár köteles naprakész nyilvántartást vezetni a tanulók hiányzásáról. E nyilvántartásból adatot 

szolgáltatnia, csak akkor szükséges, ha azt az iskola vezetője jelzi számára. A nyilvántartást a KRETA-ban kezeli. A 

hiányzás csak orvosi igazolás bemutatása (elektronikus megküldése) után válik igazolttá.  

6. A tanuló, vagy kiskorú tanuló esetén szülője köteles a tanítási óra megkezdése előtt tájékoztatni (elsősorban 

írásban) a tanárt, hogy a tanuló miért nem vesz részt a tanítási órán. Ezután a tanár köteles mérlegelni, hogy további 

intézkedésre (házi orvos megkeresése, központi email 

7. A COVID-19 fertőzésről érintett adatokat az iskola nyilvántartja, és a jogszabályok ill. a fenntartó utasításai 

alapján kezeli ill. továbbítja. Felelős az iskola vezetője és az adatkezelésre kijelölt alkalmazott.  

Az iskola a mai naptól az EMMI minisztere 1/2020 utasítása alapján szervezi meg munkáját, melyben a járványügyi 

szabályok betartása, a zárt térben való nagy létszámú (15 fő feletti) csoportok találkozását kerüli, szakmai 

rendezvényeit annak figyelembe vételével tartja meg.  Az iskolába belépők a hőmérséklet ellenőrzésében kötelesek 

részt venni.  

Budapest, 2020. szeptember 10.           

           

Magyar Margit         

igazgató 
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