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Gyakran ismételt kérdések 

 

Milyen eljárásrend vonatkozik az iskolára?  

Az intézményre, mint a köznevelési intézmények mindegyikére az EMMI által 
kiadott, és folyamatosan aktualizált „Intézkedési terv a 2020/21 tanévben a 
köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 
eljárásrendről” elnevezésű dokumentum. valamint a fenntartó Pécsi 
Tudományegyetem 14/2020 . számú rektori és kancellári együttes utasítás 
előírásai érvényesek. Ezek alapján készítettük el saját intézményi 
eljárásrendünket, ezek a tagintézményi honlapokon megtekinthetők. 
Természetesen ezt is folyamatosan frissítjük a legújabb előírásokkal.  

Mikor nem hozhatom gyermekemet közösségbe?  

Minden eljárásrend hangsúlyozza, hogy közösségbe csak a teljesen egészséges 
gyermek, tanuló jöjjön. Az egyetem említett utasítása alapján ne jöjjön az 
intézménybe az, akinek az utóbbi három napban az alábbi tünetei vannak: 
köhögés, nehézlégzés-légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, 
újonnan kialakult ízérzés-vagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés. 

Milyen feltételekkel jöhet a betegség után ismét iskolába?  

Amennyiben a COVID tünetekkel karanténba került, és ennek elrendeléséről 
határozatot kapott, akkor a karantént feloldó határozat elegendő ahhoz, hogy 
iskolába jöjjön, hisz ezt csak akkor kapja meg, ha egészséges.   

Mi történik akkor, ha együttlakó rokonai fertőződtek meg a vírussal?  

Amennyiben a gyermek/tanuló nem mutat tüneteket és nem is helyezték  
karanténba kontaktként, úgy jöhet iskolába, de fokozottan figyelnie kell magát. 
Az otthoni elkülönítésre, higiénés szabályok betartására figyelni kell, erre 
vonatkozóan az NNK honlapján találnak iránymutatást.  

Amennyiben kontaktként karanténba került, úgy az elsődleges kontaktra 
vonatkozó alábbi szabályok érvényesek rá.  
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Mi történik akkor, ha kontakttá vált a tanuló?  

Ebből a szempontból fontos különbséget tennünk elsődleges és másodlagos (a 
kontakt kontaktja) kontakt között  

Elsődleges kontaktnak hívjuk azt a személyt, aki igazolt COVID-beteggel 
érintkezett. Különösen, ha maszkviselés és a védőtávolság betartása nélkül, a 
higiéniai szabályok figyelmen kívül hagyásával találkozott beteggel. A szabályok 
szerint minden elsődleges kontaktokon COVID-tesztet végeznek. Egy teszt után 
2 hét karantén vár az elsődleges kontaktokra, iskolába a karantént elhagyva nem 
járhat ez idő alatt a diák. Arról, hogy a közösségbe visszatérhet, a járványügyi 
szervtől a hatósági karantént feloldó határozatot fog kapni.  

Számtalan eset igazolja, hogy az egy térben tartózkodók sem fertőződnek meg a 
beteg mellett, ha a  szabályokra (maszkviselés, távolságtartás, rendszeres 
kézmosás) figyelnek! 

Másodlagos kontaktnak hívjuk azt a személyt, aki elsődleges 
kontakttal találkozott a biztonsági szabályok be nem tartásával. (Az ő tesztesüket 
az állami egészségügy jelenleg nem végzi.) Minthogy tünetet nem hordoznak, 
egészségesnek tekintik őket, iskolába, közösségbe jöhetnek.   

A másodlagos kontaktok akkor válnak elsődleges kontakttá, ha kontaktjaik 
megkapják a pozitív COVID-tesztet. Ebben az esetben a háziorvos COVID-tesztre 
utalja őket, és megkezdődik a karantén.     

Mi történik, ha az intézményben egy tanulónál gyanús esetre jellemző tünetet 
észlelnek? 

A tanulót elkülönítjük egy erre a célra kijelölt helyiségben. A pedagógus vagy az 
iskolavédőnő értesíti a szülőt. A szülő telefonon konzultál a házi 
gyermekorvossal, aki dönt a további teendőkről. 

Kollégista tanuló esetén, ügyeleti időben a kollégiumi nevelőnek kell konzultálnia 
az ügyeletes orvossal, ebben az esetben ő dönt a további teendőkről. 

Gyanús esetben az oktatási intézményből történő hazajutáshoz a gyermek 
lehetőleg ne használja a tömegközlekedést, hanem a szülő szervezésében 
egyénileg, autóval szállítsák haza. Amennyiben ez nem megoldható, orr-
szájmaszk megfelelő használata mellett, felnőtt kíséretével igénybe vehető a 
tömegközlekedés. 
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Mi történik, ha valaki igazoltan Covid beteg lett?  

Az érintett karanténba kerül. Erről az iskolát haladéktalanul értesíteni kell, az 
iskola pedig az irányító hatósághoz jelenti az esetet. Ők döntenek az iskola által 
megteendő további lépésekről. A pozitivitás kimutatása után a tisztiorvosi 
szolgálat megkezdi a kontaktkutatást. Ez már érintheti az iskolát is, ezért fontos 
az azonnali esetjelentés, hisz a digitális oktatás bevezetéséről csak az Operatív 
Törzs dönthet.  

A karantént mind a beteg, mind a kontaktok esetében két db 48 órán belül levett 
negatív teszt oldhatja fel. Amíg karanténban van a tanuló, addig nem jöhet 
iskolába.  

Mi a különbség a karantén és a járványügyi megfigyelés között?  

A lakóhely elhagyási tilalmat és az erre vonatkozó szabályokat tekintve semmi. 
Fontos különbség azonban, hogy a hatósági karantén esetében mindenképpen 
tesztelik az érintetteket, míg a járványügyi megfigyelés alatt lévőt nem. Ez utóbbi 
esetben, amennyiben nem produkál tüneteket az érintett, úgy a kapott 
határozatban foglalt határidő letelte után iskolába jöhet. Ha tüneteket produkál, 
akkor mindenképpen a házi orvoshoz, gyermekorvoshoz kell fordulni, ő dönt a 
továbbiakról.  

Mit tegyünk, ha gyermekünk krónikus beteg? Hiányozhat-e az iskolából? 

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta 
járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről 
a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg 
kell tenni. 

Mi a teendője a szülőnek a digitális munkarend bevezetésekor?  

 A digitális munkarendet az Operatív Törzs rendeli el abban az esetben, ha egy 
vagy több tanulói közösség karanténba kerül. Az iskola a digitális oktatás 
eljárásrendje alapján megszervezi az oktatást, erről a szülőket értesíti. A szülők 
az iskolával egyeztetett módon és időben elvihetik gyermekeik iskolában maradt 
felszerelését az otthoni tanulás érdekében-.  

Fontos tudni, hogy a digitális munkarend miatt sem változik a tanulók 

órarendje és az iskola csengetési rendje. Az eljárásrendünkben szerepel, hogy 

az egyes szaktanárok fogják meghatározni a kontakt órák számát és helyét az 

órarendben.  
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Beadható-e a gyermekemnek az influenza elleni védőoltás?  

Az érvényes egészségügyi ajánlások szerint a védőoltások az immunrendszer 

aktív működésével fejtik ki a hatásukat. Vagyis nem gyengítik az 

immunrendszert ellentétben azokkal a betegségekkel, ami ellen a védőoltást 

beadják.  

 

 

Pécs, 2020. szeptember 18. 


