
 

 

 

 

 A 2020/2021. TANÉVBEN 

 A FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT XI. KERÜLETI 

TAGINTÉZMÉNYÉBEN 

 A JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁSREND 

 

    1. A működés általános rendje 

A tagintézményt/telephelyet, (továbbiakban: intézmény) kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató gyermek, tanuló és kísérője látogathatja. 

Az intézménybe lépéskor a gyermekek, szüleik, kísérőik és dolgozóink is a bejáratnál 

kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal fertőtlenítsék le a kezüket. A szülők, kísérők, valamint a 6 

éven felüli gyermekek, tanulók részére az intézmény területén a szájat és orrot eltakaró maszk 

használata kötelező (484/2000. Kormányrendelet 1.§ (1) pontja szerintiek kivételével). Erre az 

irodában dolgozó szakszolgálati titkárok hívják fel a figyelmet, szükség szerint. A kontaktusok 

csökkentése érdekében az intézménybe 1 gyermekkel csak 1 felnőtt jöhet be. Ahol ez 

lehetséges, a váró helyiségben tartassuk be a 1,5-2 méteres védőtávolságot. Ha ez nem 

lehetséges, akkor az intézményen kívül várakozzanak a gyermekeket kísérők. 

2020. október 1-től, a 431/2020. kormányrendelet értelmében, a tagintézmény területére csak a 

testhőmérséklet mérése után léphetnek be a foglalkoztatottak, a gyermekek, tanulók, és az őket 

kísérő nagykorú személyek.  

A testhőmérséklet mérését mindig aktuálisan az erre a feladatra kijelölt szakalkalmazott végzi. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a kliensek és a dolgozók személyi higiénéjére, melynek központi 

eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés (érkezéskor és napközben 

többször is), melyekhez a szükséges eszközökről intézményünk gondoskodik.  

A gyermekektől és felnőttektől egyaránt elvárjuk az úgynevezett köhögési etikett betartását: 

papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, 

majd kezet kell mosni, fertőtleníteni. Ehhez a megfelelő mennyiségű papírzsebkendőről 

intézményünk gondoskodik. 

Kiemelten kezeljük a terápiás és vizsgáló helyiségek fokozott és folyamatos szellőztetését, 

fertőtlenítését. A szellőztetésről a helyiségben dolgozó szakalkalmazott köteles gondoskodni. 

Szintén a szakalkalmazott feladata, hogy minden óra, vagy minden gyermek után a közvetlenül 

használt eszközöket, bútor részeket (pl. asztallap) fertőtlenítse. 

Fokozottan ügyelünk intézményünk területének tisztaságára. A kézzel gyakran érintett 

felületek, mosdók vírusölő hatású szerrel naponta 3 alkalommal fertőtlenítésére kerülnek, 

amelyhez szükséges szerekkel és védőeszközökkel intézményünk rendelkezik. Ez a 

tagintézmény takarítóinak, valamint kisegítő-karbantartó kollégánknak a feladata. 

Kerüljük a szükségtelen közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, szem, száj érintését is. 



 

 

 2. Betegség, karantén 

A fennálló egészségügyi, járványügyi helyzetre tekintettel, amennyiben a gyermek, szülő, vagy 

dolgozó hatósági karanténba kerül, akkor sem a gyermek, sem a szülő, sem a dolgozó az 

intézményt nem látogathatja. Ha a gyermek, szülő, vagy dolgozó maga fertőződik meg, akkor 

az NNK eljárásrendje szerint gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Erről a szülő/dolgozó 

haladéktalanul írásban tájékoztassa az intézményt az intézmény e-mail elérhetőségén (info.11@ 

fpsz.net).  

A tagintézmény dolgozójának igazolt COVID fertőzöttsége esetén a tagintézmény igazgatója 

elvégzi a szükséges adminisztrációt, rögzíti az adatokat az előírt felületen.   

Amennyiben a gyermek, tanuló csoportja, osztálya, nevelési-oktatási intézménye a vírushelyzet 

miatt zárva tart, a gyermek, tanuló abban az esetben látogathatja a pedagógiai szakszolgálat 

intézményét, ha ő maga nem került járványügyi megfigyelés alá helyező határozat hatálya alá.  

Ha az együtt élő családtagok bármelyike igazolt COVID fertőzött, kérjük, a családból senki ne 

látogassa intézményünket. 

 

3. Külső feladatellátási helyek 

A külső feladatellátási helyeken (bölcsőde, óvoda, iskola) végzett szakszolgálati feladatellátás 

során a szakszolgálat alkalmazottai kötelesek a befogadó köznevelési intézmény eljárásrendjét 

követni. Ehhez segítséget az adott intézmény vezetőjétől kérhetnek annak érdekében, hogy a 

szükséges eszközök rendelkezésére álljanak (fertőtlenítőszer, törlőkendő stb.).     

A csoportok szervezésénél munkatársaink a szakmai szempontok mellett figyelmet fordítanak 

arra is, hogy ha megoldható, azonos csoportba/osztályba járó gyermekek kerüljenek egy 

csoportba. 

 

4. Csoportok szervezése 

- Lehetőleg egyénileg vagy kiscsoportos formában történjen az ellátás.  

- A termekben biztosítani kell a legalább 1,5 méteres védőtávolságot. 

- Az 1,5 méteres védőtávolságot a terem méretétől függően alakítsuk ki, ennek a 

felelőse a feladatot ellátó kolléga.  

- Csak annyi gyermek tartózkodhat a helyiségben, amennyinél betartható ez a 

védőtávolság.  

- Ha a kiscsoportos óratartás során a helyiség méreténél fogva a 1,5 méteres 

védőtávolság nem biztosítható, akkor osztott órák javasoltak. 

 

5. Órák/foglalkozások/vizsgálatok tartása - a szakalkalmazottak feladatai 

Amennyiben a vizsgálat, terápia jellege megengedi, minden esetben viseljenek maszkot, vagy 

arcpajzsot. 

Az órák/foglalkozások/vizsgálatok során mellőzni kell a közvetlen érintéssel járó fejlesztési 

eljárásokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket kesztyű és maszk, vagy arcpajzs 

viselésével lehet csak végezni. 



 

 

 

 

 

A szakalkalmazottaknak a munkavégzés során kötelező a maszk viselése és a 1,5 méteres 

védőtávolság betartása. Ez érvényes a formális és informális megbeszélésekre, egyeztetésekre 

is. Egy helyiségben egyszerre legfeljebb két szakalkalmazott tartózkodhat. 

Minden foglalkozás, vizsgálat után szellőztessenek ki és töröljék át a széket, asztalt fertőtlenítő 

kendővel. 

A szülőkkel való kapcsolattartás során be kell tartani a járványügyi előírásokat. Ha lehetőség 

van rá, előnyben részesítjük az online kapcsolattartási formákat. 

A közös használatú számítógépeknél a munkavégzés után töröljék le a billentyűzetet 

fertőtlenítőszeres kendővel. 

Teameket, megbeszéléseket kizárólag online formában tartjuk meg.  

A tagintézményben ambuláns ellátásban részt vevő gyermekek/tanulók vonatkozásában kérjük 

a mellékelt nyilatkozat kitöltését. Ebben a szakszolgálati titkárok segítik a szülőket. 

Szakterületi sajátosságok:  

Szakértői vizsgálatok tekintetében fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy minimalizáljuk az 

egy időben behívott gyermekek, családok érintkezését, váró- és vizsgálóhelyiségben 

tartózkodását. Így szükség esetén időben eltolt vizsgálati időpontokban történik a vizsgálatok 

beosztása. 

 

6. Hiányzás 

Annak a gyereknek/tanulónak, aki kötelező ellátásban részesül (pl. gyógytestnevelés, 

logopédia, szakértői vizsgálat, korai fejlesztés), és a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik, tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, 

cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 

vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatti esetleges hiányzását igazolt 

hiányzásnak tekintjük.  

Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül, s a 

részére előírt karantén időszakában nem jelenik meg a foglalkozásokon, vizsgálatokon. 

 

Intézményünk intézkedései a központi szabályozás változásával módosításra kerülhetnek. 

Az eljárásrendben foglaltak visszavonásig érvényesek. 

 

Budapest, 2021.03.01.     

 

                      

        Lengyelné Molnár Ágnes 

             tagintézmény vezető  



 

 
 

Iktatószám:  

  

Nyilatkozat 

Alulírott(ak), mint …………………………………………………………… gyermek (születési hely, idő: ……………………, 

………… év …… hó …… nap, anyja neve: ………………………………………………………) törvényes képviselője 

tudomásul veszem, hogy a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. kerületi Tagintézménye működéséhez 

szükséges eljárásrend az Emberi Erőforrások Minisztériumának a köznevelési intézmények részére 

kiadott intézkedési terve alapján készült. 

A mindennapi működés során a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs iránymutatásai 

a meghatározóak. 

Ennek keretében tudomásul veszem, hogy a közösségi terekben minden esetben kötelező a szájat és 

orrot eltakaró maszk viselése (6 éves kortól a gyermek esetében is), belépésnél a kézfertőtlenítő 

használata. E szabály egyaránt kötelez szülőként, kísérőként. 

A helyi eljárásrendre vonatkozó tájékoztatást megkaptam. Tudomásul veszem, hogy a világjárvány 

elleni küzdelem részeként az eljárásrend követése előírt szabály, egyúttal morális kötelességem mind 

a gyermek, mind az intézmény munkatársainak, mind a magam egészségének védelmében. 

  

Budapest, 2021. …………………………. 

  

aláírás:                   ……………………………………………………………                …………………………………………………………… 

  

  

olvasható név:      ……………………………………………………………              …………………………………………………………… 

                                          Anya/törvényes képviselő/gondviselő                                       Apa/törvényes képviselő/gondviselő 


