
Tisztelt Szülők! 

 

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket az iskolánkat is érintő, köznevelési intézményekben 

alkalmazandó új járványügyi eljárásrenddel kapcsolatban, melyet az EMMI rendelt el. (A teljes 

dokumentum az iskola honlapján megtalálható).  

Az elmúlt napokban nagyon sok szülői megkeresés érkezett telefonon és e-mailen ezzel kapcsolatban, 

ezért ezekre a kérdésekre szeretnénk az alábbiakban válaszolni! 

Az új eljárásrend szerint az osztályban történő igazolt Covid-megbetegedés esetén a beteg utolsó 

iskolában töltött napján a vele szoros kontakt kapcsolatba kerülő oltatlan diákok (osztálytársak, vagy 

csoporttársak) fenti rendelet alapján karanténba kerülnek (kivéve az azon a napon hiányzó 

gyerekeket). A gyógyszertári gyorsteszt pozitív eredménye nem fogadható el igazoltnak, csak akkor, ha 

azt a gyermekorvos lejelenti, vagy PCR teszt mutat pozitív eredményt. Az iskola csak igazolt pozitív 

fertőzöttség esetén kezdheti meg a betegség tovább terjedésének érdekében a járványügyi 

intézkedéseket, ezért nagyon fontos, hogy arról mielőbb tájékoztassanak minket az iskola@podi.hu e-

mail címen (másolatban szíveskedjenek beírni az osztályfőnököt is)! Az osztályban történt igazolt 

Covid-megbetegedés esetén értesítjük az érintett oltatlan, a beteggel szoros kontakt kapcsolatba 

kerülő gyermekek szüleit a várható járványügyi megfigyelésről.  

A szoros kontaktnak számító oltatlan, de védettségi igazolvánnyal rendelkező gyerekek a járványügyi 

határozatban foglalt időpontig szintén nem látogathatják az iskolát, de ők elhagyhatják otthonaikat, 

nincsenek karanténban. Ezeket a napokat az osztályfőnök igazolja le. 

Az új eljárásrend szerint a karantén időszakát a beteggel történt utolsó találkozás napjától kezdődően 

öt napig számítják.   

 

Oltás – a tanuló az 1. oltás beadásának napjától oltottnak számít. Az 5-11 éves korú gyermekek számára 

az oltási lehetőség előzetes regisztráció és időpontfoglalás alapján kizárólag az erre kijelölt kórházi és 

járóbeteg-szakellátó intézményekben, valamint a házi gyermekorvosoknál történhet. A 12 éven 

felüliek oltása oltópontokon lehetséges, valamint időszakonként lehetőség van az iskolai kampányoltás 

keretein belül is az oltás felvételére. 

Az intézményvezető lekéri az oltottak/védettségi igazolvánnyal rendelkező diákok névsorát az 

kialakított EESZT felületen, ezt vesszük figyelembe a járványügyi jelentéskor. (Ha esetleg karantént 

rendelnek el gyermeküknek, és megkapta az oltást, de még nem jelent meg az EESZT felületen, akkor 

az oltási igazolást a szülő elküldheti az iskola@podi.hu e-mail címre, és akkor azt is figyelembe vesszük).  

A hiányzók az e-napló alapján haladnak és pótolniuk kell a tananyagot. Természetesen pedagógus 

kollégáink mindent megtesznek, hogy a gyerekekhez az információk eljussanak. Ha a tanulót magas 

hiányzása miatt nem tudja a pedagógus osztályozni tanév végén, a gyermek osztályozó vizsgára 

küldhető. 

Étkezés – azon diákoknak, akik nem látogathatják az iskolát, az intézmény gondoskodik az étkezés 

lemondásáról, azzal a kitétellel, hogy a másnapi ebédet csak 9 óráig lehet lemondani, (tehát ha délután 

érkezik számunkra a jelzés, akkor a lemondás csak az azt következő naptól lehetséges.) A január havi 

lemondások a következő havi befizetéskor jóváírásra kerülnek. 
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Hibrid oktatás kérdése: Tájékoztatjuk Önöket, hogy – technikai feltételek hiányában - intézményünk 

nem tudja biztosítani a hibrid oktatást. A karanténba kerülő diákok a tananyagot és a házi feladatot az 

e-naplóban találják. Sajnos nem tudjuk megoldani a homogén nyelvi csoportokat és a felekezeti 

hittanórák osztályok szerinti bontását. Ez a bontás -csak a hittantanárok esetében- pl. dupla óraszámot 

jelentene oktatóként. Nem rugalmatlanságból, hanem sem pedagógus, sem ennyi plusz tanterem nem 

áll rendelkezésünkre tanév közepén. 

Amennyiben a gyermeknél a szülő tüneteket tapasztal, keresse a gyermekorvost, és csak akkor hozza 

iskolába, ha az orvos ezt elrendeli! 

Ha a gyermeket tesztelik, kérjük az eredmény megismeréséig ne hozzák iskolába őt! 

 

Budapest, 2022. január 19. 

 

Együttműködésüket köszönjük! 

 

Az iskola vezetősége 


