
A dunaharaszti  iskolákban működő iskola-egészségügyi szolgálatok  alapfeladatai - melyek közé 

tartoznak az életkorhoz kötött iskolai védőoltások , szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, sürgősségi 

ellátás - nem  változnak, de azok kivitelezése a  járványügyi helyzet miatt a megszokottól eltérő 

módon történik. 

Szeptember és október hónapban a 6. és 7. évfolyamot érinti a kötelező védőoltás.  

Ezen kívül védőoltásban részesülnek még a 8. osztályos fiúk közül azok a tanulók, akik 7. osztályban 

igényelték a  Dunaharaszti Önkormányzat által biztosított HPV elleni oltást, de az a tavasszal 

elmaradt. 

Természetesen a járványügyi helyzettől függően minisztériumi rendeletek rendkívüli eljárásrend 

keretében a kötelező védőoltások beadásának időpontjait módosíthatják, de erről mind a 

gyermekeket, mind a szülőket időben tájékoztatni fogjuk.   

A védőoltások beadása és a szűrővizsgálatok elvégzése során a következő járványügyi óvintézkedések 

kerülnek bevezetésre: 

-az iskolaorvosi rendelőbe a tanulók maszkba, kézfertőtlenítés után léphetnek be 

- a zsúfoltság elkerülése végett a tanulók azonos osztályból, meghatározott időpontban és 

létszámban érkeznek 

- az oltást testhőmérséklet mérés, orvosi vizsgálat előzi meg 

-a rendelő fertőtlenítése, szellőztetése folyamatos lesz. 

A balesetekből eredő sérülések, sebellátás, rosszullétek kezelése, sürgősségi ellátás a megszokott 

módon történik. Bizonyos tünetek jelentkezése esetén a járványügyi protokollnak megfelelően a 

gyermekek átmenetileg elkülönítést igényelnek.  

Ilyen elkülönítést igénylő tünetek: -  légúti panaszok : köhögés, nehézlégzés 

     -  hőemelkedés, láz 

     - erős fejfájás 

     - hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya. 

 Elkülönítést igénylő esetek eljárásrendje:  

-     a tanuló az intézményvezető által kijelölt elkülönítő helyiségbe kísérése 

iskolaorvos értesítése 

szülő értesítése 

további teendők az iskolaorvos utasítása alapján. 

Kérnénk, amennyiben a gyermekek környezetében élő személyről COVID-19 fertőzés fennállása 

igazolódik, vagy gyanúja fennáll, a gyermeket közösségbe ne engedjék. További teendőkről az 

iskolaorvos vagy a gyermekorvos tájékoztatását kérjék.  

A 2020 tavaszán kialakult járványügyi helyzet minden ember, minden család számára nagy 

megpróbáltatás volt, főleg a digitális oktatás bevezetése. Az idei tanév a megfelelő járványügyi 

óvintézkedések mellett elkezdhető, de az iskolákban a normál oktatás fenntarthatósága érdekében 

sokkal szigorúbb megítélés alá fog esni pl. egy náthás, köhögős tanuló iskolában történő 



tartózkodása. Gyakrabban fordulhat elő a szülő értesítése, a gyermek iskolából való hazaküldése a 

közösség védelme érdekében. 

Szívből reméljük, hogy a tanévet zökkenőmentesen el tudjuk kezdeni és menet közben sem lesz a 

tavalyihoz hasonló fordulat.   

 

 

Köszönjük együttműködésüket!            

 

  Iskola-egészségügyi Szolgálat 


