
 

AZ ISKOLAI JELZŐLÁMPA  

Az ISKOLAI JELZŐLÁMPA az aktuális járványügyi helyzet nyomon követésére alkalmas intő 

rendszer az egyes iskolákban. Az ISKOLAI JELZŐLÁMPÁNÁL 3 fázist különítünk el:  

zöldet, narancssárgát és pirosat.  

  

Az ISKOLAI JELZŐLÁMPA értelmében az iskolák nyitva tartanak, a jelenléti oktatás 

szüneteltetésére csupán azokban az osztályokban kerül sor, amelyekben felütötte a fejét 

a koronavírus.  

  

A zöld fázisban:  

 -  az iskolában egyetlen koronavírussal megerősítetten fertőzött személy sincs,  

-  egy vagy több személy karanténban van, mert az iskolán kívül szoros kapcsolatba 

kerültek egy koronavírussal megerősítetten fertőzött személlyel.  

Ebben a fázisban az oktatás megszorítások nélkül, de a járványügyi intézkedések szigorú 

betartása mellett működik.  

A narancssárga fázisban az iskolában legalább 1 koronavírussal megerősítetten fertőzött 

személy van. Az iskola igazgatója szüneteltetheti a jelenléti oktatást egy vagy több olyan  

osztályban (akár fokozatosan is), amelyben koronavírussal megerősítetten fertőzött tanuló 

vagy alkalmazott járt. Az igazgató a karantén alatt biztosítja a távoktatást. Amennyiben a 

tanuló/alkalmazott  egy vele ugyanazon háztartásban élő, koronavírussal megerősítetten 

fertőzött személlyel kerül kapcsolatba, csupán ő vonul karanténba, az osztályban 

változatlanul folytatódik a jelenléti oktatás.  

Piros besorolásra kerül sor több koronavírussal megerősítetten fertőzött személy felbukkanása 

esetén, amennyiben a területi közegészségügyi hivatal határozata értelmében járványügyi 

gócpont alakul ki az adott területen.  

A területi közegészségügyi hivatal szüneteltetheti a jelenléti oktatást több vagy akár az összes 

osztályban is, amennyiben járványügyi gócpont alakul ki.  

Azokban az  osztályokban, amelyekben szünetel a jelenléti oktatás, az iskola biztosítja a 

távoktatást.  

 

 

 

 

 



 

AZ ISKOLAI JELZŐLÁMPA RENDSZABÁLYAINAK ÁTTEKINTÉSE  

TÜNETMENTESSÉG  A szülő a tanév megkezdése előtt, ill. a tanuló minden 3 napnál 

hosszabb mulasztását (hiányzását)  követően felmutatja a 

„Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozatot” (l. 1. sz. 

melléklet).  

A tüneteket produkáló tanuló köteles otthon maradni. 

Amennyiben a szülő nem tudja kizárni a tüneteket, a házi 

gyermekorvost értesíti.  

OTTHONI  

ÖNTESZTELÉS  

A tanév elején a minisztérium biztosítja a tanulók önkéntes 

tesztelesének lehetőségét az iskolákban.  

Az önkéntes otthoni öntesztelésre az erre alkalmas antigén 

gyorstesztek révén nyílik lehetőség (minden hétfő és csütörtök reggel, 

az iskolába lépés előtt javasolt elvégezni a tesztet):  

- Szülői kérésre minden tanuló 25 darabból álló, otthoni 

öntesztelésre alkalmas antigénteszt-csomagot kap. 

  

Pozitív teszteredmény esetén a tanuló otthon marad, a szülő pedig:  

- értesíti a házi gyermekorvost, aki meghatározza a szükséges 

teendőket,  

- bejelenti az iskolának, hogy a tanuló antigén gyorstesztje 

pozitív eredménnyel zárult.   

Az antigén gyorstesztet minden tanuló igényelheti: a beoltott tanuló és 

az a tanuló is, aki átesett a COVID-19 megbetegedésen.  

ELLENANYAGOK  Amennyiben a tanuló PCR-tesztelésére és házi karantén alóli 

mentesítésére nem került sor, a házi gyermekorvos kérvényezheti az 

ellenanyag-vizsgálatot a szervezetben található COVID-19 

megbetegedés elleni antitestek kimutatása céljából, mégpedig:  

- a tanulónál – aki koronavírussal megerősítetten fertőzött 

személlyel került kapcsolatba – elrendelt 14 napos házi 

karantén lejárta után,  

- a tanuló otthon elvégzett antigén gyorstesztjének pozitív 

eredménye esetén.  



A JELENLÉTI  

OKTATÁS 

SZÜNETELTETÉSE 

AZ  

OSZTÁLYOKBAN  

Az új COVID-automata értelmében az iskolák a járások besorolásától 

függetlenül nyitva tartanak.   

Az előző tanévtől eltérően a jelenléti oktatás csupán az egyes 

osztályokban szünetel, nem pedig az egész iskolában.  

Amennyiben az adott osztályt olyan tanuló vagy alkalmazott látogatja, 

akinél beigazolódik a koronavírus-fertőzés gyanúja, a tanulók 14 

napos házi karanténba vonulnak (kivételt képeznek a házi karantén 

alól mentesítettek).  

 

Amennyiben a jelenléti oktatás a tanulók vagy a pedagógusok 

létszámának függvényében nem fenntartható, iskolánk 

távoktatási szabályai lépnek érvénybe. 

A KARANTÉN 

ALÓLI  

MENTESÍTÉS  

A karantén alól mentesülnek azok az osztályt látogató, fertőzöttel 

kontaktusba kerülő tanulók:  

- akik az utóbbi 180 napban átestek a COVID-19 

megbetegedésen (ez PCR-teszttel, antigén gyorsteszttel, 

ellenanyag-teszttel igazolandó)   

- a teljesen beoltott tanulók vagy azok, akik átestek a COVID-

19 megbetegedésen, és a betegség leküzdésétől számított 180. 

nap előtt megkapták a koronavírus elleni oltás 1. adagját.  

A szülő a tanuló karantén alóli mentesítését a „Tájékoztatás a 

karantén alóli mentesítésről” elnevezésű dokumentum felmutatásával 

igazolhatja.  

A MULASZTÁS 

IGAZOLÁSA  

A szülő legfeljebb 5 egymást követő tanítási nap alól mentheti fel 

igazoltan a tanulót.  

Több mint 5 egymást követő tanítási nap mulasztása esetén a szülő 

felmutatja „A betegséget igazoló nyilatkozatot”, amelyet a házi 

gyermekorvos tölt ki. Amennyiben ezt a szülő elmulasztja, a hiányzás 

igazolatlannak minősül, ennek következtében pedig a magaviseleti 

érdemjegy romlására, ill. komisszionális vizsgák elrendelésére 

kerülhet sor.   

GYERMEKÁPOLÁSI 

JÁRULÉK  

A szülő gyermekápolási járulékra jogosult, amennyiben az 

iskolaigazgató vagy a területi közegészségügyi hivatal a jelenléti 

oktatás szüneteltetése mellett döntött a 11. életévét be nem töltött 

tanuló osztályában, ill. amennyiben a házi gyermekorvos által 

kiállított bizonylat értelmében a tanuló egész napos ápolásra szorul. 

Amennyiben a szülő saját döntése alapján marad otthon a tanulóval, 

a gyermekápolási járulékra nem jogosult.   



  

  

A szülő kötelességei 

  

a) A járványügyi helyzet idején a szülő felel a tanulók általi alapvető higiéniai előírások 

betartásáért, mégpedig a tanuló iskolába lépése előtt és annak elhagyása után (a SZK 

Közegészségügyi Hivatalának rendeletei értelmében kötelező a felső légutak eltakarása 

személyes védelmi eszközök vagy az ezeket megfelelően helyettesítő eszközök 

segítségével, a megfelelő távolságtartás, kézfertőtlenítés).  

b) A szülő gyermeke számára napi két darab maszkot (a pótmaszknak mindig a tanulónál 

kell lennie, hogy azt szükség esetén használhassa) és egy csomag, egyszer használatos 

papír zsebkendőt biztosít.  

c) A szülő betartja az iskolaigazgató 2021/2022-es tanévre vonatkozó utasításait, 

tiszteletben tartja a Tt. 245/2008. sz., a köznevelésről és a közoktatásról valamint egyes 

törvények módosításáról és kiegészítéséről (közoktatási törvény) szóló törvény 152. §-

ának e) pontját – Az egészségvédelem és biztonság a nevelés-oktatás során.  

d) A szülő tanév megkezdése előtt, ill. minden 3 napnál hosszabb mulasztást (a hétvégét 

és ünnepnapokat is beleértve)  követően felmutatja a „Tünetmentességről szóló írásbeli 

nyilatkozatot” (Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti). Amennyiben a szülő a 

„Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozat” felmutatását elmulasztja, a tanuló 

tüneteket produkáló személynek minősül. Ebben az esetben a szülő köteles értesíteni a 

házi gyermekorvost, aki meghatározza számára a teendőket. Amennyiben a tanuló 

szülői kísérettel érkezett iskolába, nem léphet be az iskola területére, és a szülővel együtt 

távozik. Amennyiben nem szülői kísérettel érkezett iskolába, az izolációs helyiségbe 

kerül, és az iskola azonnali hatállyal értesíti a szülőt. Amennyiben a tanuló tévedésből 

otthon felejti a „Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozatot”, a szülőnek 3 

lehetősége van.  

1.Elküldi az iskolának a nyilatkozatot a központi iskolaregiszter, az ún. ASC agenda  

 (EDUPAGE)  vagy  az  e-iskola  (e-skola)  rendszerén  keresztül.  2.  A  

„Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozatot” szkennelt formában küldi el az iskola 

e-mail címére. 3. Felkersi a tanuló házi gyermekorvosát, aki meghatározza számára a 

teendőket.  

e) A szülő legfeljebb 5 egymást követő tanítási nap alól mentheti fel igazoltan a tanulót. 

Több mint 5 egymást követő tanítási nap mulasztása esetén a szülő felmutatja „A 

betegséget igazoló nyilatkozatot”, amelyet a házi gyermekorvos tölt ki. Amennyiben ezt 

a szülő elmulasztja, a hiányzás igazolatlannak minősül, ennek következtében pedig a 

magaviseleti érdemjegy romlására, ill. komisszionális vizsgák elrendelésére kerülhet 

sor.  

f) Amennyiben a tanuló szoros kapcsolatba került egy koronavírussal megerősítetten 

fertőzött személlyel, a szülő értesíti a tanuló osztályfőnökét vagy az iskola igazgatóját, 

hogy az iskola szigorúbb higiéniai és epidemiológiai óvintézkedéseket vezethessen be 

(gyakoribb szellőztetés, fertőtlenítés, a járványellenes óvintézkedések tanulók általi 

betartásának gyakoribb ellenőrzése, a különböző osztályokba járó tanulók vegyülésének 



minimalizálása, stb.).  A szülő haladéktalanul bejelenti a házi gyermekorvos vagy helyi 

hatáskörrel rendelkező területi közegészségügyi hivatal által tanuló számára elrendelt 

karantén tényét. Ilyen esetben a tanuló nem látogathatja az iskolát.  

g) A koronavírussal megerősítetten fertőzött tanuló szülője haladéktalanul köteles a tanuló 

osztályfőnökét vagy az iskola igazgatóját értesíteni, hogy a lehető legrövidebb időn 

belül felkutathassák azokat a személyeket, akik a tanulóval a tesztelését megelőző 2 

napban szoros kapcsolatba kerültek.  

  

 


