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Intézkedési terv az influenzajárvány megelőzése érdekében 

Tanulók száma: 432 fő Dolgozók száma: 50 fő 

Az intézmény rendelkezik az előírásoknak megfelelő orvosi szobával, melyben minden 

feltétel adott a diákok szűrő vizsgálatához, valamint az esetleges védőoltások beadásához. A 

helyiségben megtalálhatóak a fertőzés terjedését megakadályozó védőeszközök: szájmaszk, 

egyszer használatos gumikesztyű, váltás köpeny). 

Az intézményben elkülönítő részleg nincs, és külön ápoló személyzet sem biztosított. 

Megelőző intézkedések 

 Rendszeresen kapcsolatot tartunk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervével, figyelemmel kísérjük az általuk kiadott utasításokat, 

javaslatokat és az influenza járványügyi helyzetét. Erről az iskola dolgozói folyamatos 

tájékoztatást kapnak. 

 Napi kapcsolatot tartunk az iskolaorvossal és a védőnővel, közösen alakítjuk ki a 

szükséges teendőket a helyi sajátosságok figyelembe vételével. 

 A tanév elején szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az influenza jellemzőiről és a 

megelőzés fontosságáról. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy mit tehetnek a családok annak 

érdekében, hogy ne sújtsa influenzajárvány az iskolát. 

 A hivatalos szervektől kapott, influenzával kapcsolatos információkat továbbítjuk a 

családok felé. 

 A védőnő közreműködésével tájékoztatjuk a gyerekeket a megelőző tevékenységekről, a 

tőlük elvárt viselkedésről. 

 Folyamatosan biztosítjuk a mosdókban virucid hatású fertőtlenítő kézmosó és papír 

kéztörlő használatát. 

 Takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk azoknak a tárgyaknak, eszközöknek a 

fertőtlenítős tisztítására, amelyet folyamatosan nagyobb létszámban érintenek a tanulók 

(ajtókilincsek, csapok, billentyűzet stb.). 

 Folyamatosan nyomon követjük a hiányzások okait. 

 Az intézményben dolgozó pedagógusok számára lehetővé tesszük, hogy saját döntésük 

alapján kérjenek térítésmentes védőoltást. 

Járvány esetén szükséges intézkedések 

 Szorosan együttműködünk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervével, akik figyelik az influenza járványügyi helyzetét, és ennek 

alapján megpróbáljuk a legjobb lépéseket megtervezni az iskolánk folyamatos 

működésének fenntartása érdekében. 



 A diákok és a személyzet körében figyeljük, hogy van-e olyan személy, akinél az 

influenza tünetei észlelhetők. 

 Kérjük, hogy a beteg diákok a tünetek kezdetétől számított legalább 7 napig maradjanak 

otthon. 

 Az emberek közötti fizikai távolság növelésével (pl. a padok széthúzása) és az 

osztálykirándulások, egyéb rendezvények elhalasztásával is gátoljuk a vírus terjedését 

járvány idején. 

 A beteg diákokat az iskolából hazaküldjük a közösség többi tagjának egészsége 

érdekében, miután a szülőkkel ezt egyeztettük. Lehetőség szerint a betegek – felügyelet 

mellett – hazamenetelükig az iskola orvosi szobájában tartózkodnak. A gyermekekre 

vigyázó személyek számára védőkesztyűt és szájmaszkot biztosítunk. 

 A 30%-ot meghaladó hiányzást jelentjük az ÁNTSZ-nek, és szükség esetén tanítási 

szünetet rendelünk el. A járvány miatt kieső tanítást szombatonként pótoljuk. 

Járvány esetén a következőkre hívjuk fel a gyerekek figyelmét: 

 Köhögéskor vagy tüsszentéskor tartson zsebkendőt a szája és az orra elé (ha épp nincs 

kéznél, akkor is inkább a könyökhajlatába, és ne a tenyerébe köhögjön/tüsszentsen). 

Javasolt az eldobható papír zsebkendő használata. Használat után a zsebkendőt dobja a 

szemétgyűjtőbe, vagy az eldobásig lehetőség szerint tartsa egy zárható tasakban. 

 Gyakran mosson kezet meleg vízzel és virucid hatású szappannal, különösen köhögés, 

tüsszentés, orrfújás és a zsebkendő kidobása után. Ezzel megakadályozhatja, hogy a 

kezéről a szabad szemmel nem látható kórokozók tárgyakra, felületekre, onnan pedig 

mások kezére, nyálkahártyájára kerüljenek. Ne érintse a szemét, orrát vagy száját a 

piszkos kezével. 

 Óraközi szünetekben alaposan szellőztessék ki a tanítási helyiségeket. 

 Influenzajárvány idején kerülje az egyébként szokásos üdvözlési formákat (kézfogás, 

puszi), amelyek szintén növelik a megfertőződés kockázatát. 

 Járvány esetén lehetőség szerint kerülje a zsúfolt helyeket. Ha módja van rá, tartson 

nagyobb - minimum 1 méter - távolságot más személyektől. 

Az intézkedési tervben leírtak megvalósulásáért az intézményvezető felelős. 

Veszprém, 2015. október 1. 

Sándor László s.k. 

igazgató 

Az iskola által tervezett és bevezetésre kerülő intézkedésekről mindig tájékoztatjuk a 

szülőket, illetve az intézmény honlapján folyamatosan jelezzük az influenza terjedése 

ellen tett intézkedésekben történő változást. 


