
A Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma 

 

ISKOLAI JELZŐLÁMPA 

a 2021/2022-es tanévre 

útmutató az iskolák számára 

óvodák és speciális óvodák 

alapiskolák és speciális iskolák 

középiskolák (a 8 osztályos gimnáziumokat is beleértve) és speciális középiskolák 

gyakorlati képzőintézetek (tanodák) és szakmunkásképzők 

nyelviskolák és művészeti alapiskolák 

és 

oktatási létesítmények számára 

 iskolai nevelési-oktatási létesítmények (IGYK, SZIK és IK) 

speciális nevelési létesítmények (DK, RK, GYNSZ) 

iskolai nevelési tanácsadó és prevenciós létesítmények (PPTésMK, SPMK) 

sajátos rendeltetésű oktatási létesítmények (IÉ, ÉIÉ) 

 

 

A változások összegzése: 

 

Az 1.0 útmutató a jelenleg hatályos törvényekből, a SZK kormánya által 2021.8.10-én 

elfogadott COVID-automatából és a SZK Közegészségügyi Hivatalának 2021.8.12-én 

nyilvánosságra hozott rendeleteiből kiindulva a 2021.9.1-jétől hatályos rendszabályok 

összegzését tartalmazza. A szülők által kérvényezhető öntesztelési lehetőség iránti magas 

érdeklődésre való tekintettel 2021.8.31-én az útmutatóban foglalt információk frissítésére 

került sor (az útmutatóban kieszközölt változásokat pirossal jelöljük). 

 

 

 

 

 

 

A jelenleg hatályos útmutató elérhető az 

alábbi linken:  

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor 

Változat: 1.0 

Kelt: 2021.8.17-én 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor
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KIFEJEZÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

A szövegtömörség megőrzése érdekében az útmutatóban a következő kifejezéseket és 

rövidítéseket használjuk: 

Szülő – szülő vagy más személy (pl. törvényes képviselő), aki lehet a szülői felügyeletet 

gyakorló szülő vagy gyámszülő. A szülőt érintő jogok és kötelességek a nagykorú tanulóra 

egyaránt vonatkoznak.  

Tanuló – minden iskolatípus óvodása, ill. tanulója vagy minden iskolai nevelési-oktatási 

létesítménytípus, speciális nevelési létesítménytípus és iskolai nevelési tanácsadó és 

prevenciós létesítménytípus óvodása, ill. tanulója. 

SNL – speciális nevelési létesítmény 

IGYK – iskolai gyermekklub 

IK – iskolai kollégium 

IÉ – iskolai étkezde 

ÉIÉ – ételkiosztó iskolai étkezde 

SZIK – szabadidő központ 

PPTésMK – Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Megelőző Központ 

SPMK – Speciális Pedagógiai Megelőző Központ 



BEVEZETÉS 

Az ISKOLAI JELZŐLÁMPA elnevezésű útmutató célja az iskolák és iskolai létesítmények 

biztonságos környezetének fenntartása a COVID-19 elnevezésű megbetegedést (a 

továbbiakban „COVID-19”) kiváltó koronavírus-járvány idején. Az útmutató tartalmazza a 

iskolák és iskolai létesítmények működésének feltételeit, beleértve az iskola környezetéből 

fakadó járványellenes szabályok és javaslatok sajátos alkalmazását. 

A Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma (a 

továbbiakban „minisztérium”) az útmutatóban foglalta össze a jelenleg hatályos törvényeket, 

a SZK kormányhatározatait és a SZK Közegészségügyi Hivatalának rendeleteit. Az úmutató a 

jogi kötelezettségek  és szakmai javaslatok összegzését tartalmazza a COVID-19 

megbetegedést kiváltó koronavírus-járvány egyszerűbb kezelése céljából.  Az iskolák és 

iskolai létesítmények fenntartói szükség esetén felvehetik a kapcsolatot a helyileg illetékes 

területi közegészségügyi hivatalok egyikével1. 

Az útmutató jelenlegi változatának érvényességi ideje a minisztérium weboldalán található 

módosított útmutató közzététe: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor.  

Az útmutatóban foglaltak fenntartótól függetlenül minden óvodára, alap- és 

középiskolára, minden típusú speciális iskolára, szakmunkásképzőre és gyakorlati 

képzőintézetre, nyelviskolára, művészeti alapiskolára és iskolai létesítményre (IGYK, 

SZIK, IÉ, ÉIÉ, IK, DK, RK, GYNSZ, PPTésMK, SPMK) vonatkoznak. Az útmutató 

érvényes az ún. iskolahálózaton és oktatási hálózaton kívülre eső intézményekre is, amelyek 

Az iskola-előkészítői végzettséget biztosító intézmények jegyzékében szerepelnek. Az 

útmutatóban külön jelöljük, amennyiben a benne foglalt egyes eljárási folyamatok egy 

meghatározott iskolatípusra vagy iskolai létesítménytípusra vonatkoznak.   

A biztonságos iskolai környezet megtartását és a iskolák bezárását megakadályozni kívánó 

törekvések céljából az iskolaigazgatók kötelessége a minisztérium időszerű információkkal 

történő tájékoztatása az iskola epidemiológiai helyzetének alakulását illetően. Ennek 

érdekében a minisztérium kialakított egy online kitölthető űrlapot, amely elérhető a 

minisztérium weboldalán: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor. 

Az iskola igazgatója rendszeresen köteles a minisztériumnak információval szolgálni az 

iskola epidemiológiai helyzetének alakulásáról, mégpedig az online űrlap kitöltésével: 

a) minden hétfői napon, 

b) illetve minden egyes, a koronavírus okozta COVID-19 megbetegedést érintő változást 

illetően. 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor


Az ISKOLAI JELZŐLÁMPA gyakori kérdések és válaszok rovatát, ill. az iskolaigazgatók 

számára kialakított útmutatót folyamatosan bővítjük. Ez utóbbiak az alábbi linkre kattintva 

szintén elérhetők: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor. 

A gyakori kérdésekre augusztus 19-étől rendszeresen egy-egy  élő adás keretében 

szakemberek válaszolnak a minisztérium facebook-oldalán (live stream). 

Az iskolák működéséről szóló, útmutatóban kieszközölt változtatásokról a minisztérium a 

tanév folyamán e-mailben értesíti az iskolaigazgatókat és a pedagógsokat. A folyamatos 

tájékoztatás céljából kiemelten fontos, hogy az iskolai információs rendszer tartalmazza az 

iskolaigazgatók és pedagógusok aktuális munkahelyi e-mail címeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A területi közegészségügyi hivatalok járásbeli hatáskör szerinti jegyzéke ezen útmutatató alján vagy az alábbi 

linkre kattintva érhető el: 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58.  

 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58


AZ ISKOLAI JELZŐLÁMPA RENDSZABÁLYAINAK ÁTTEKINTÉSE 

2021/2022 

A KIADÁSOK 

FEDEZETE 

A minisztérium kiegészítő pénzösszeget fordít az iskolák 

biztonságos működéséből fakadó többletkiadásokra a koronavírus-

járvány idején: 

- az óvodák és a speciális óvodák esetében: 5 €/alkalmazott + 

150 €/intézmény 

- alap-, speciális, és középiskolák esetében: 5 €/tanuló és 

alkalmazott 

Az iskolák automatikusan megkapják a pénzösszeget még a tanév 

megkezdése előtt. A kiegészítő pénzösszeg igénylése nem szükséges. 

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 tüneteket, a házi 

gyermekorvost értesíti. 

AZ ISKOLÁBA 

LÉPÉS FELTÉTELEI 

A tanév elején a minisztréium biztosítja a tanulók önkéntes 

tesztelesének lehetőségét az iskolákban. 

Az alapiskolák és a speciális iskolák számára lehetőség nyílik a 

gargalizálós PCR-tesztek beszerzésére, mégpedig az alábbi 

időrendben: 

- a szülők érdeklődésének felmérése: 2021.8.23-tól, 

- a szükséges tesztmennyiség iskola általi megrendelése: 

2021.8.26-án 10.00 óráig, 

- a tesztek iskolákba történő kiszállítása: 2021.8.30.  (a 

tesztelés kivitelezésének és a tesztek összegyűjtésének 

napjában az iskola a teszteket szállító céggel állapodik meg), 

- gargalizálós PCR-tesztelés (az iskolákban vagy otthon): 

2021.9.2-tól 2021.9.5-ig (eredmény 72 órán belül).  

A gargalizálós PCR-tesztet minden tanuló igényelheti: a beoltott 

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

középiskolák (a nyolcosztályos gimnáziumokat is beleértve), 

speciális középiskolák, szakmunkásképzők és gyakorlati 

képzőintézetek tanulói számára a tanév elején az erre alkalmas 

antigén gyorstesztek révén otthoni öntesztelésre  nyílik lehetőség (l. 

alább).  

OTTHONI 

ÖNTESZTELÉS 

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 5 darabból álló, otthoni 

öntesztelésre alkalmas antigénteszt-csomagot kap, 

- a szülők érdeklődésének felmérése: 2021.8.23-tól, 

- a szükséges tesztmennyiség iskola általi megrendelése a 

megyei járási hivatalnál az iskolába lépés előtt: 2021.8.26-ig, 

- a tesztek járási hivatalban történő felvétele: 20218.30-tól (ezt 

követően az iskolák átadják a tesztcsomagokat a szülőknek). 



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 az osztályt látogató 

tanulók 100%-a mentesül a karantén alól (beoltott vagy a COVID-19 

megbetegedésen átesett tanulók esetén), a jelenléti oktatás 

szüneteltésére nem kerül sor. 

Amennyiben a tanuló egy vele egy háztartásban élő, koronavírussal 

megerősítetten fertőzött  személlyel kerül kapcsolatba, csupán ő 

vonul karanténba, a tanuló osztályában változatlanul folytatódik a 

jelenléti oktatás.  Amennyiben a tanulóval egy háztartásban élő 

személy karanténban van (mert kontaktusba került egy fertőzöttel), a 

tanuló mindaddig látogathatja az iskolát, amíg a szülőnél be nem 

igazolódik a koronavírus-fertőzés gyanúja.  

A szülő a tanulónál elrendelt karantén tényét a házi 

gyermekorvosnak köteles jelenteni, aki a továbbiakban a karantén 

betartását felügyeli. 

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 (lásd 2. sz. melléklet). 



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 COVID-19 MEGBETEGEDÉS 

A COVID-19 egy vírusos megbetegedés. Cseppfertőzés útján terjed (a fertőzött személyek 

köhögéssel, tüsszentéssel, ill. a kommunikáció által levegőbe juttatott cseppecskéinek 

belélegzésével) vagy  úgy, hogy a személy a vírussal szennyezett tárgy felületéhez ér hozzá, 

majd a szájához, orrához vagy a szeméhez nyúl. 

A COVID-19 megbetegedés tünetei 

heveny panaszok: fulladás, mellkasi nyomás és fájdalom, nehéz légzés, kék száj, sápadt arc, 

véres köpet, eszméletvesztés 

gyakori tünetek: láz, fejfájás, torokfájás, köhögés, nátha vagy orrdugulás 

megszokott tünetek: fáradékonyság, izomfájdalom, légszomj, hasmenés 

ritkán előforduló tünetek: bőrkiütés, kötőhártya-gyulladás, a szaglás és ízlelés elvesztése, 

hidegrázás, hasmenés, az ujjvégek elszíneződései 

 

A fertőzőtt személy izolációjának és a fertőzöttel szoros kontaktusba kerülő személy 

számára elrendelt karantén feltételeit a SZK Közegészségügyi Hivatalának rendeletei 

szabályozzák. 

 

Szoros kontaktusnak minősül a koronavírussal megerősítetten fertőzött személlyel való 

kapcsolat, amennyiben ennek során a személyek: 

1. közvetlen fizikai kontaktusba kerültek, 

2. 15 percnél hosszabb ideig egymástól kevesebb mint 2 méter távolságra tartózkodtak  

3. 15 percnél hosszabb ideig tartózkodtak egyazon zárt térben 

4. 15 percnél hosszabb ideig utaztak egyazon tömegközlekedési eszközön 

5. felső légutainak eltakarására nem került sor és a koronavírussal megerősítetten 

fertőzött személy köhögött vagy más módon fertőzött. 

 

Azon személyek számára, akik szoros kontaktusba kerültek a koronavírussal megerősítetten 

fertőzött személlyel az annak tesztelését megelőző 2 napban, vagy megjelentek náluk a 

koronavírus tünetei, kötelező érvényű, a kapcsolatfeltvétel utolsó napjától számított 14 

napos házi karantént rendelnek el. 

 

A fertőzöttel szoros kontaktusba kerülő személy a karantén alól mentesül, amennyiben: 

a) a 2. adag vakcina beadása után legalább 14 nap telt el (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 

Sputnik V) 

b) az 1. adag vakcina beadása után legalább 21 nap tel el (Johnson&Johnson) 

c) az 1. adag vakcina után legalább 14 nap telt el és a betegség leküzdésétől számított 

180. nap előtt megkapta a koronavírus elleni oltás 1. adagját 

d) az utóbbi 180 napban esett át a betegségen 

és nem jelentkeznek nála a COVID-19 megbetegedés klinikai tünetei.  

Amennyiben a tanuló vagy az alkalmazott mentesül a karantén alól, javasoljuk a szülőnek és 

az alkalmazottnak is, hogy erről a tényről az iskola vezetőségét a „Tákékoztatás a karantén 

alóli mentesítésről” (l. 2. sz. melléklet) szóló űrlappal informálja. Így az iskolában 

koronavírussal megerősítetten fertőzött személy felbukkanása esetén az iskola igazgatója 

azonnali hatállyal megkérheti azokat a személyeket, akik nem estek át a COVID-19 

megbetegedésen és a nem beoltott személyeket, hogy haladéktalanul hagyják el az iskola 

épületét, ill. igazolhatja az iskola tanulói és alkalmazottai számára a karantén alóli 

mentesítést. 

A karantén alól mentesülők adatai titkosítottak. Az adatok aktualizálását az iskolaigazgató 

által 2021.9.6-tól online formában hetente kitöltendő online űrlap teszi lehetővé. 



A COVID-AUTOMATA ÉS AZ ISKOLAI JELZŐLÁMPA 

 

A Covid-automata a járvány nyomon követésére alkalmas rendszer a SZK területén. 

Az ISKOLAI JELZŐLÁMPA az aktuális járványügyi helyzet nyomon követésére 

alkalmas rendszer az egyes iskolákban. 

 

A COVID-automata 

A Covid-automata a járvány nyomon követésére és a járványellenes óvintézkedések  

meghatározására alkalmas rendszer a SZK területén rosszabbodó járványhelyzet esetén. A 

Covid-automata feladata a vírus kontrollálatlan terjedését megelőző, időbeni figyelmzetetés. 

A jelenleg hatályos COVID-automata elérhető az alábbi linkre kattintva: 

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/.  

A COVID-automata az aktuális járványügyi helyzetet a SZK területén található egyes 

járások járványügyi állapotának felmérésével vigyzálja. A COVID-automata színek 

szerinti besorolást alkalmaz, amelyek az egyes járásterületek járványhelyzetének állapotát 

jelzik. 

A COVID-automata részét képezi az iskolák és iskolai létesítmények számára kialakított 

rendszabálysor, amely a járványterjedés kockázata alapján jelzi, milyen beosztásban 

működnek az egyes járásokban található iskolák és iskolai létesítmények. 

Az óvodák, alapiskolák, középiskolák és speciális iskolák a járások besorolásától 

függetlenül nyitva tartanak. A nyelviskolák, MAI-k, SZIK-ok, PPTésMK-ok és a SPMK-

ok az egyes járások színek szerinti besorolása szerint haladnak. 
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– egészségügyi 

szakok, 

szakmai 

gyakorlatok, 

záróvizsgák 

 

Jelenléti 

oktatás 

megszorítások

kal: 

FI legfeljebb 

100 személy 

vagy legfeljebb 

400 OTÁ 

személy vagy 

legfeljebb 1000 

teljesen beoltott 

személy 

 

A kollégiumok 
csupán a 

jelenléti 

oktatásban részt 

vevő tanulók 

számára, a 

fokozottan 

ajánlott OTÁ 

elv betartásával 

– egészségügyi 

szakok, 

szakmai 

gyakorlatok, 

záróvizsgák 

 

Jelenléti 

oktatás 

megszorítások

kal: 

FI legfeljebb 20 

személy vagy 

legfeljebb 40 

OTÁ személy 

vagy legfeljebb 

120 teljesen 

beoltott 

személy 

 

A kollégiumok 
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jelenléti 

oktatásban részt 

vevő tanulók 

számára, a 

fokozottan 

ajánlott OTÁ 

elv betartásával 

szakmai 

gyakorlatok 

5+1 

 

Egyéni 

jelenléti 

oktatás: 

nyelviskolák, 

MAI, SZIK, FI- 

záróvizsgák 

 

Jelenléti 

oktatás 

megszorítások

kal: 

nyelviskolák, 

MAI, SZIK, FI 

legfeljebb 20 

OTÁ személy 

vagy 60 teljesen 

beoltott 

személy 

 

Csoportos 

távoktatás: 
nyelviskolák, 

MAI, SZIK, FI 
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* Egy írásbeli nyilatkozat önkéntes alapon történő felmutatása a minisztérium ajánlása 

alapján. 

 

 

 

 

 



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 egy háztartásban élő, koronavírussal 

megerősítetten ferőzött 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 TESZTELÉS 

 

Az egészség, valamint a tanulók és alkalmazottak védelmének megőrzése érdekében a 

2021/2022-es tanév megkezdése előtt határozottan javasoljuk a tanulók és alkalmazottak 

koronavírus-tesztelésen való részvételét. 

 

Az iskolába lépés  

A tanév kezdetén a minisztérium lehetővé teszi a tanulók önkéntes alapon történő iskolai és  

otthoni öntesztelését. A gargalizálós PCR-tesztet minden tanuló igénybe veheti: a beoltott 

tanuló, ill. az a tanuló is, aki átesett a COVID-19 megbetegedésen. A gargalizálós PCR-

tesztelés lehetősége csupán a tanév elején adott. 

 

A gargalizálós tesztek 

 

Az alapiskolák és a speciális alapiskolák számára lehetőség nyílik a gargalizálós PCR-teszt 

elvégzésére.  

 

1. Az iskola 2021.8.23-tól szülői beleegyezés révén méri fel a szülők gargalizálós tesztek 

iránti érdeklődését. A szülő jelenléte nélkül történő iskolai, ill. a szülő jelenlétében 

történő otthoni gargalizálós PCR-tesztek elvégzéséről szóló beleegyező nyilatkozat az 

alábbi linkre kattintva érhető el: https://minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/. 

2. A szülői érdeklődés felmérése után az iskola igazgatója a szükséges tesztmennyiséget 

az alábbi űrlap kitöltésével 2021.8.26-án 10.00 óráig rendelheti meg: 

https://covid2021.iedu.sk/.  

3. A tesztek iskolákba történő kiszállítása 2021.8.30-tól valósul meg  (a tesztelés 

kivitelezésének és a tesztek összegyűjtésének napjában az iskola a teszteket szállító 

céggel állapodik meg). 

4. A gargalizálós PCR-tesztek elvégzésére (iskolai vagy otthoni környezetben) 2021.9.2-

2021.9.5. között kerül sor az iskola és a teszteket szállító cég megállapodása szerint. 

5. A tesztek eredményét az azok összegyűjtésétől számított 72 órán belül a teszteket 

szállító cég jelzi a szülőknek. 

 

Az iskola igazgatója és a szülő a továbbiakban a minisztérium weboldalán található 

információk szerint halad: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.  
 

A középiskolák (nyolcosztályos gimnáziumokat is beleértve), speciális középiskolák 

szakmunkásképzők és gyakorlati képzőintézetek tanulói számára a tanév elején az erre 

alkalmas antigén gyorstesztek révén otthoni öntesztelésre  nyílik lehetőség (l. Otthoni 

öntesztelés). 
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Az otthoni öntesztelés 

 

A tanév során a tanulók önkéntes otthoni öntesztelésére az erre alkalmas antigén 

gyorstesztek révén nyílik lehetőség. 

 

Szülői kérésre az alapiskolák, középiskolák és speciális iskolák minden tanulója 5 

darabból álló, otthoni öntesztelésre alkalmas antigénteszt-csomagot kap. 

 

Az otthoni öntesztelésre alkalmas antigén gyorsteszt-csomagot minden tanuló igénybe veheti: 

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

 

Az öntesztelés során minden tanuló a teszt gyártójának utasításai és a SZK Egészségügyi 

Minisztériumának útmutatásai szerint jár el, aki a tesztek használatát érintő kérdéseivel a SZK 

Közegészségügyi Hivatalához fordulhat e-mailben (samotestovanie@health.gov.sk) vagy  

telefonos információs vonalon (0800/174 174) keresztül.  

 

Amennyiben a szülők a tanulók otthoni öntesztelése mellett döntenek, a minden hétfő és 

csütörtök reggeli iskolába lépés előtt javasolt elvégezni a tesztet, vagy akkor, ha a tanulónál a 

koronavírus tünetei jelennek meg. 

 

Az otthoni öntesztelésre alkalmas antigénteszt-csomagok beszerzésének menete a következő: 

 

1. Az iskola 2021.8.23-tól felméri a szülők öntesztelés iránti érdeklődését. 

2.  Az iskola a szükséges tesztmennyiséget a megyei járási hivatalnál rendeli meg 

2021.8.26-ig. 
3. Az iskola 2021.8.30-tól a járási hivatalban veszi át a teszteket. 

4.  Az iskolák a szülő aláírásának ellenőrzése után átadják a tesztcsomagokat a 

szülőknek. A szállítás időpontjáról értesítik a szülőket. 

5. A szülők által kérvényezhető öntesztelési lehetőség iránti magas érdeklődésre való 

tekintettel az antigénteszt-állomány készletfeltöltése 2021.9.2-án kezdődik. A kerületi 

székhelyű járási hivatalok jelzik az iskolák felé az antigénteszt-csomagok átvételének 

következő időpontját. 

 

A tanév során elvégzett tesztek pozitív eredménye esetén: 

 

1. A tanuló otthon marad, nem látogathatja az iskolát.  

2. A szülő értesíti a házi gyermekorvost, aki meghatározza a teendőket.  

3. A szülő bejelenti az iskolának, hogy a tanuló antigén gyorstesztje pozitív eredménnyel 

zárult, hogy az iskola megtehesse a szükséges járványellenes óvintézkedéseket.  
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A KORONAVÍRUS-FERTŐZÉS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉT CÉLZÓ 

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Az óvintézkedések meghatározása a Közegészségügyi Hivatal ajánlásainak megtartását 

célozzák meg, kiindulópontjuk pedig az ún. MTK-elv (= a maszkviselés, távolságtartás, 

kézmosás elve, a szlovákban ROR).  

 

A beltéri maszkviselés a testnedvek cseppfertőzés útján történő terjedését hivatott 

megakadályozni. 

 A kötelező maszkviselés alól mentesülnek a 6 éven aluli gyermekek, az óvodáskorú, óvodába 

járó és az ún. iskolahálózaton és iskolai létesítmények hálózatán kívülre eső intézményekbe 

járó  gyermekek, a súlyos autizmus spektrumzavarral élő személyek, a hallássérültek, a 

középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékkal élők és az őket oktatók. 

 

A távolságtartás a személyes kapcsolatok minimalizálását és a csoportos tevékenységek 

korlátozását teszi lehetővé. 

 

A kézmosás csökkenti a szennyezett tárgy felületén található vírus nyálkhahártyára történő 

átvitelét. 

 

A SZK Közegészségügyi Hivatalának aktuális határozata értelmében a tanulók és 

alkalmazottak felső légutainak eltakarása a tanítási folyamat egésze alatt 

kötelező. 
 

 

A járványellenes intézkedésekből fakadó iskolai többletkiadások fedezete 

A minisztérium a 2021/2022-es tanévben fenntartótól függetlenül kiegészítő pénzösszeget 

fordít az iskolák és az állami iskolai létesítmények járványellenes óvintézkedésekből fakadó 

többletkiadásainak (szájmaszkok,  fertőtlenítő szerek,  stb. vásárlása) fedezésére.  Ezen felül 

az iskolák a többletkiadásokat fedezhetik az iskola üzemeltetési normatívájából, valamint az 

oktatási utalványokból származó többletforrásból is.  

A fentebb említett kiegészítő pénzösszeg a Tt. 597/2003. sz., az alapiskolák, középiskolák és 

oktatási létesítmények finanszírozásáról szóló törvény 4af §-a értelmében támogatás 

formájában jut el az iskolákhoz és az állami iskolai létesítményekhez. A kiegészítő 

pénzösszeg a következők szerint kerül elosztásra: 

a) Az alapiskolák és középiskolák számára: 

- a 2021/2022-es tanévben a tanulók összlétszámától függően minden tanulóra 5 €, 

- az iskola  2021.3.31-ei személyi állományától függően minden alkalmazottra 5 €. 

b)  Az óvodák számára: 

- 150 € óvodánként  

- az óvoda 2021.3.31-ei személyi állományától függően minden alkalmazottra 5 €. 

c) Az állami iskolai létesítmények számára: 

-  az iskolai létesítmény  2021.3.31-ei személyi állományától függően minden 

alkalmazottra 5 €, 

- a DK esetében a kliensek számától függően minden kliensre 5 €. 

-  

A fenntartók az összeget 2021.8.31-ig automatikusan megkapják, így ennek igénylése 

nem szükséges. 

 

 



A működés alapvető szabályai 

 Az iskolába lépés előtt és az onnan történő távozás után a tanuló/alkalmazott a SZK 

Közegészségügyi Hivatalának aktuális rendeletei és a helyi hatáskörrel rendelkező 

területi közegészségügyi hivatal utasításai szerint jár el. Az iskolába vagy az iskolai 

létesítménybe történő belépés az idegenek számára csupán az iskola igazgatója által 

elismert „Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozat” (lásd 1. sz. melléklet) leadása 

után, kivételes esetekben lehetséges. 

 Iskolaközpontok esetében a nagyobb tanulócsoportokra/osztályokra való tekintettel 

javasoljuk a tanulók iskolába lépésének meghatározott időbeosztásban történő 

szakaszos megoldását (pl. 7.30 órától 8.30 óráig 10 perces időintervallumokban), 

esetleg több iskolabejárat felszabadítását és az egyes tanulócsoportok/osztályok 

számára kijelölt bejáratok (esetleg időpontok) megjelölését, ezzel lehetővé téve a 

tanulók vegyülésének minimalizálását. 

 Reggeli szűrés: 

- Az óvodák a Tt. 355/2007. sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és 

fejlesztéséről és az egyes törvények változásáról és kiegészítéséről szóló törvény 24. 

§-a 9.ab pontjának értelmében kötelező reggeli szűrést végeznek. 

- A reggeli szűrés elvégzését az összes iskolatípus számára, a Covid-automata 

mindegyik fázisában javasoljuk. Amennyiben az iskola igazgatója a gyermekek és 

tanulók egészségvédelmének biztosítása érdekében a reggeli szűrés (pl. lázmérés) 

mellett dönt, kötelező minden tanuló számára. 

 Az iskolába lépés feltételeit az iskola bejárati ajatján és weboldalán is közzéteszi (l. 3. 

sz. melléklet).  Az idegenek számára az iskolával történő kapcsolatfelvétel a 

fogadóórák alkalmával távkommunikáció (írásban. e-mailben, stb.) formájában zajlik. 

 A tömegrendezvények (természetvédelmi gyakorlatok, didaktikai játékok, stb.) 

elmaradnak, vagy az osztályok vegyülése nélkül valósulnak meg. A szülői értekezletek 

szervezése online formában javasolt. Amennyiben ez szervezési okokból kifolyólag 

nem lehetséges, a más-más osztályokba járó tanulók szülei vegyülésének 

minimalizására törekszünk. 

 Az iskolai szakköri tevékenységeket az aktuális járványügyi intézkedések 

biztosításával valósíthatjuk meg. 

 Az aktuális higiéniai és epidemiológiai intézkedések az iskola és az iskolai létesítmény 

épületében tartózkodó személyek közötti távolságtartás egész napos betartását 

feltételezi. 

 Az iskola a fenntartók révén lehetőségeihez mérten biztosítja: 

- a megfelelő mennyiségű, személyes higiéniára és fertőtlenítésre alkalmas 

fertőtlenítőszert, 

- a személyes védelmi eszközöket, 

- a megfelelő mennyiségű digitális lázmérőt, 

- a szappant és a papír törlőkendőt (javasoljuk a hagyományos textiltörölközők és a 

levegős kézszárító gépek mellőzését a koronavírus-fertőzés gyorsabb terjedésének 

megakadályozása céljából). 

 Kézfertőtlenítő szer biztosítása az épület bejáratánál kötelező. 

 Az egyes helyiségek alapos takarítása – amelyekben a tanulók/alkalmazottak 

tartózkodnak – naponta legalább egyszer elvégzendő. A gyakorta megérintett 

felületek, más felületek, illetve a gyakorta használt tárgyak fertőtlenítése naponta 

legalább kétszer vagy szükség szerint (pl. ajtókilincsek esetében)  többször is 

elvégzendő. A mosdók takarítása naponta legalább háromszor vagy szükség szerint 

akár többször is elvégzendő. 



 Az iskola figyelmezteti a tanulót a megfelelő higiéniai szabályok betartására köhögés 

és tüsszentés esetén, valamint a rendszeres kézmosásra is. 

 A használatban lévő helyiségek gyakori és intenzív szellőztetést igényelnek (a 

klímberendezések és ventillátorok használata nem javasolt). 

 A tanítás során javasoljuk a tanulók/alkalmazottak vegyülésének, ill. az osztálytermek 

változtatásának  minimalizálását. 

 Az iskola kialakít egy izolációs helyiséget (legalább 15 m2 kiterjedés. közvetlen 

szellőztetési lehetőség), amely a koronavírus vagy más fertőző betegség tüneteit 

produkáló személy elkülönítésére szolgál. Az izolációs helyiség használata után a SZK 

Közegészségügyi Hivatalának rendelete értelmében a helyiség alapos fertőtlenítésére 

és szellőztetésére kerül sor. 

 Azokban az iskolákban, amelyekben gyakorlati oktatás zajlik, a munkáltató a 

gyakorlati oktatás helyszínén és a munkáltató munkahelyén is biztosítja a a SZK 

Közegészségügyi Hivatalának higiéniai előírásait. 

 

A Tünetmentességről szóló nyilatkozat és A betegséget igazoló nyilatkozat 

 

A szülő a tanév megkezdése előtt, ill. a tanuló minden 3 napnál hosszabb mulasztását (a 

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

írásbeli nyilatkozatot” (l. 1. sz. melléklet). 

 

A zöld járásokban a szülő az iskolai egészségvédelem megtartása érdekében a 

„Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozatot” önkéntes alapon, a minisztérium javaslatára 

mutatja fel. A zöld és piros járásokban a COVID-automatában foglaltak alapján köteles a 

nyilatkozat felmutatására. Amennyiben a szülő a „Tünetmentességről szóló írásbeli 

nyilatkozatot” a járás zöld fázisában nem mutatta fel, úgy ezt köteles megtenni akkor, amikor 

a járás narancssárga besorolást kap. 

 

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. 

 

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. 

 



Az igazolásokkal töténő visszaélés gyanújával az iskola a helyi hatáskörrel rendelkező 

Munka, Szociális és Családügyi Hivatalhoz fordul, amely kivizsgálja az esetet. 

 

Az étkezés 

 

a) Az iskola lehetőségeihez, a tanulók és alkalmazottak számához mérten javasoljuk, 

hogy az egyes osztálycsoportok tanulói ne vegyüljenek. 

b) Javasoljuk az iskolai étkezde helyiségének felosztását az egyes osztályok ülőhelyének 

pontos kijelölésével. 

c) Javasoljuk, hogy az iskolai étkezdében csupán a tanulók és alkalmazottak 

ételfogyasztását biztosítsák. 

d) Az idegen étkezők számára biztosított ételkiosztás csupán átadó ablak révén 

lehetséges. Az idegen étkezők iskolai étkezdében történő ételfogyasztása tilos. 

e) Az ételt vagy ételcsomagot a tiszta evőeszközzel együtt a személyzet osztja ki. A 

tanuló az étel, ital és az evőeszköz kiosztását is megvárja. 

f) Az ételek készítésekor és kiosztásakor fokozottan ügyelni kell a higiéniai előírások 

betartására. 

g) Az ételkiosztást szakaszosan, legfeljebb az étel elkészítésétől számított három órán 

belül kell biztosítani, különben felmerülhet az étel felhasználhatóságának kérdése. 

h) Az iskola területén magánúton üzemeltetett részlegek (pl. iskolabüfék) a SZK 

Közegészségügyi Hivatalának rendszabályaihoz igazodnak. 

 

Az iskolai kollégiumok 

a) Az elszállásolás csupán a jelenléti oktatásban részt vevő tanulók számára biztosított, a 

fokozottan ajánlott OTÁ (beoltott, letesztelt, a koronavíruson átesett tanulók) elv 

betartásával. 

b) Az iskolai kollégiumokra a középiskolákra is érvényes szabályok vonatkoznak, 

amelyek azonban az egyes iskolai kollégiumok lehetőségeihez igazodnak. 

c) Az iskolai kollégium saját izolációs helyiségeiben a higiénai előírások fokozott 

betartása mellett a lehető legrövidebb ideig szállást biztosít azon tanulók számára, akik 

számára izolációt/karantént rendeltek el.  

d) Koronavírussal megerősítetten fertőzött tanuló esetén az iskolai kollégium fenntartója 

az izolációs helyiségben helyezi el a tanulót, majd felveszi a kapcsolatot a szülővel, 

aki haladéktalanul átveszi a tanulót. 

e) A tanulók iskolai kollégiumban történő elszállásolásánál javasoljuk a különböző 

tanulócsoportok vegyülésének minimalizálását. A tanulócsoportokat az elszállásolás 

során azon tanulók alkotják, akik az iskolai oktatás alkalmával szoros kapcsolatban 

állnak, tehát egy osztályban tartózkodnak. Amennyiben az egy osztályba járó tanulók 

közül csupán kevesen tartózkodnak a kollégiumban, a tanulócsoportot azon tanulók 

alkotják, akik az oktatás során szoros kontaktusban állnak (az egyazon évfolyamot, ill. 

iskolát látogató tanulók). 

f) A külföldről érkező tanulók, akik nem mentesülnek a karantékötelezettség alól, a SZK 

területére történő belépés után, de még az iskolai kollégiumban történő elszállásolás 

előtt izolációba vonulnak. Az izoláció helyszíne lehet a kollégiumi, külön erre a célra 

kialakított izolációs helyiség is (a karanténba vonulásra alkalmas szálláshely). A 

karanténba vonulásra alkalmas szálláshely azonban nem veszélyeztetheti a higiéniai és 

epidemiológiai óvintézkedések betartását az iskolai kollégium többi helyiségében. 

 

 

 



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” (l. 1. sz. melléklet). A zöld járásokban a szülő az iskolai 

egészségvédelem megtartása érdekében a „Tünetmentességről szóló írásbeli 

nyilatkozatot” önkéntes alapon, a minisztérium javaslatára mutatja fel. A zöld és piros 

járásokban a COVID-automatában foglaltak alapján köteles a nyilatkozat 

felmutatására. Amennyiben a szülő a „Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozatot” 

a járás zöld fázisában nem mutatta fel, úgy ezt köteles megtenni akkor, amikor a járás 

narancssárga besorolást kap. Amennyiben a 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 értesíti a 

tanuló osztályfőnökét vagy az iskola igazgatóját értesíteni, hogy a lehető legröviebb 

időn belül felkutathassák azokat a személyeket, akik a tanulóval a tesztelését 

megelőző 2 napban szoros kapcsolatba kerültek. 

 

A szülők számára tett javaslatok 

 

a) Amennyiben a tanuló mentesül a karantén alól, javasoljuk a szülőnek, hogy erről a 

tényről az iskola vezetőségét a „Tákékoztatás a karantén alóli mentesítésről” (l. 2. 

sz. melléklet) szóló űrlap kitöltésével értesítse.  Így az iskolában koronavírussal 

megerősítetten fertőzött személy felbukkanása esetén az iskola igazgatója azonnali 

hatállyal megkérheti azokat a személyeket, akik nem estek át a COVID-19 

megbetegedésen és a nem beoltott személyeket, hogy haladéktalanul hagyják el az 

iskola épületét, ill. igazolhatja az iskola tanulói és alkalmazottai számára a karantén 

alóli mentesítést. 

b) A tanulók egészségének védelme és biztonságuk megtartása érdekében a 2021/2022-es 

tanév megkezdése előtt határozottan javasolja a gargalizálós PCR-tesztelés 

lehetőségének kihasználását (az alapiskolák tanulói).  A szülők érdeklődésének 

felmérésére 2021.8.23-tól kerül sor. 

c) Javasoljuk az önkéntes otthoni öntesztelésre alkalmas antigén gyorstesztek  

elvégzését, amelyet a szülők az iskolától vehetnek át. Szülői kérésre minden tanuló 25 

darabból álló, otthoni öntesztelésre alkalmas antigénteszt-csomagot kap. A szülők 

érdeklődésének felmérésére 2021.8.23-tól kerül sor. Az iskola a járási hivatalban veszi 

át a teszteket.  Az iskolák a szülő aláírásának ellenőrzése után átadják a 

tesztcsomagokat a szülőknek. 

 

A COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatos bértérítés lehetőségei 

 

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 gyermeke ápolása esetén szabadságot vehet ki vagy a 

munkáltatóval történő megegyezés értelmében otthoni munkát (home office) végezhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ZÖLD FÁZIS 

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. 

A koronavírus-fertőzés gyanúját (azon személyek esetében, akik szoros kontaktusba 

kerültek egy koronavírussal megerősítetten fertőzött személlyel) csupán a területi 

közegészségügyi hivatal vagy a háziorvos állapíthatja meg. A koronavírus-fertőzés 

gyanújának tényét a személy vagy a szülő köteles jelezni az iskola felé.  

A koronavírus-fertőzés gyanúja esetén az iskola az alábbi pontok alapján jár el, és a 

továbbiakban együttműködik területi közegészségügyi hivatallal, valamint a háziorvossal. 

 Azon személyek számára, akik a koronavírus-fertőzés jól ismert tüneteit észlelik 

magukon, az iskola vagy az iskolai létesítmény területére való belépés szigorúan tilos. 

 Amennyiben a tanulónál a tanítás alatt a koronavírus-fertőzés tünetei jelentkeznek, az 

iskola az izolációs helyiségben helyezi el őt, majd felveszi a kapcsolatot a szülővel, 

aki haladéktalanul átveszi a tanulót. 

 Amennyiben a koronavírus-fertőzés tünetei az alkalmazottnál jelentkeznek, az 

haladéktalanul értesíti az iskola igazgatóját és a lehető legrövidebb időn belül elhagyja 

az iskola területét.  

A tanulónál fellépő koronavírus-fertőzés gyanúja esetén 

A tanulónál fellépő koronavírus-fertőzés gyanúja esetén (aki az iskola területén kívült került 

szoros kontaktusba egy koronavírussal megerősítetten fertőzött személlyel) a tanuló az iskolát 

vagy az iskolai létesítményt a fertőzött személlyel való utolsó találkozástól számított 14 napig 

nem látogatja. Amennyiben a tanuló szoros kapcsolatba került a fertőzött személlyel, csupán ő 

vonul karanténba, nem pedig az egész osztály. 

Amennyiben a tanuló egy fertőzött személlyel került szoros kapcsolatba, határozottan 

javasoljuk a területi közegészségügyi hivatal vagy a házi gyermekorvos által elrendelt PCR-

teszten való részvételét, hogy csökkenhessen az iskolai fertőzésveszély esélye. 

Amennyiben a tanulónál fellép a  koronavírus-fertőzés gyanúja, a PCR-tesztelés mellett dönt 

és az eredménye: 

a) negatív – a szülő értesíti az iskolát, a tanuló 14 napos karanténba vonul, a jelenléti 

oktatás pedig a megszokott ütemben folytatódik 

b) pozitív – a szülő értesíti az iskolát, a tanuló házigyermekorvos-felügyelettel izolációba 

vonul, aki kijelöli számára az izoláció időpontjának lejártát, az iskola pedig az 

ISKOLAI JELZŐLÁMPA narancssárga fázisába lép át. 

Az alkalmazottnál fellépő koronavírus-fertőzés gyanúja esetén 

Az akalmazottnál fellépő koronavírus-fertőzés gyanúja esetén az alkalmazott nem lép be a 

munkahelyére. Amennyiben az alkalmazott a PCR-tesztelés mellett dönt és az eredménye: 

a) negatív – az alkalmazott értesíti a munkáltatót és a jelenléti oktatás a megszokott 

ütemben folytatódik 

b) pozitív – az alkalmazott értesíti a munkáltatót, az iskola pedig az ISKOLAI 

JELZŐLÁMPA narancssárga fázisába lép át. 



Amennyiben az alkalmazott a koronavírus-fertőzés gyanúja esetén a PCR-tesztelésen nem 

vesz részt, a SZK Közegészségügyi Hivatalának jelenleg hatályos rendelete értelmében 

karanténba vonul, melynek feloldásáról a háziorvos dönt. 

A működés alapvető szabályai a zöld fázisban 

 Kedvező időjárási körülmények esetén a testnevelés- és sportórák szabadtéri 

megvalósítása olyan formában javasolt (az iskolaudvaron, az iskola környékén, egy 

parkban, stb.), amely csökkenti a fertőzéses megbetegedés átadásának és terjedésének 

esélyét. A testnevelés- és sportórák beltéri megvalósítását csupán az osztályok 

vegyülési lehetőségének minimalizálásával javasoljuk. Az iskolai tornatermek 

beosztását a sportolást érintő előírásokról szóló COVID-automatával összhangban 

javasoljuk elkészíteni, amely elérhető az alábbi linken: www.covidsport.sk.  

 Tekintettel a COVID-automatában tömegrendezvényekről foglaltakra a járványügyi 

helyzet romlása esetén az iskolai tevékenységek megszüntetésére kerülhet sor, ezért 

nem javasoljuk az alábbi iskolai tevékenységek megszervezését: 

o az óvodákban a Tt. 245/2008. sz., törvény 28. §-ának 16. bekezdése 

értelmében: 

a) természetiskola 

b) kirándulások 

c) exkurziók 

d) szaunázás 

e) sportképzés és egyéb aktivitások 

o az alapiskolákban a Tt. 245/2008. sz., törvény 30. §-ának 7. bekezdése 

értelmében: 

a) kirándulások 

b) exkurziók 

c) nyelvkurzusok 

d) sportképzés 

e) iskolai kirándulások és egyéb aktivitások 

o a középiskolákban a Tt. 245/2008. sz., törvény 33. §-ának 12. bekezdése 

értelmében: 

a) élet- és egészségvédelmi gyakorlat 

b) természetben végezhető mozgástevékenységek tanfolyama 

c) exkurziók 

d) iskolai kirándulások és egyéb aktivitások. 

 A művészeti alapiskolák – beleértve az ének-, drámapedagógiai és tánctagozatot is – 

és a szabadidőközpontok a nyitva tartást a jelenleg hatályos COVID-automatában 

foglaltak alapján biztosítják, amely az alábbi linkre kattintva érhető el: 

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/. Figyelem! Az egyes járások bordó 

és piros besorolásánál ez utóbbiak egyéni jelenléti és online formában működnek.  

 A szakkörök megtartása az egyes osztálycsoportok vegyülésének minimalizálása 

mellett javasolt. 

 

 

 

 

 

http://www.covidsport.sk/
https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/


A NARACSSÁRGA FÁZIS 

A narancssárga fázisban az iskolában legalább 1 koronavírussal megerősítetten fertőzött 

személy van. 

A koronavírussal megerősítetten fertőzött személy a fertőzés tényét azonnali hatállyal közli 

azokkal a személyekkel, akikkel a tesztelését megelőző 2 napban szoros kapcsolatba került. 

Ugyanígy jár el az iskola/iskolai létesítmény esetében is. A koronavírussal megerősítetten 

fertőzött tanulók/alkalmazottak felfüggesztik az iskolai/munkahelyi látogatást. 

Azon személyek számára, akik szoros kapcsolatba kerültek egy fertőzött személlyel, az iskola 

vagy az iskolai létesítmény területére történő belépés nem lehetséges. A fertőzött személy és a 

vele szoros kontaktusba kerülők, akiknél jelentkeztek a koronaírius tünetei az 

izoláció/karantén ideje alatt a háziorvos vagy a területi közegészségügyi hivatal eligazítása 

alapján járnak el.  

Az iskola igazgatója és fenntartója sem dönthet a teljes iskola bezárása mellett. A 

fenntartó értesítése után az iskola igazgatója szüneteltetheti a jelenléti oktatást egy vagy több 

olyan osztályban (azonban az egész iskolában nem), amennyiben egy fertőzött személy a 

tesztelését megelőző 2 napban fordult meg az osztályban.  

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 mentesülők). Amennyiben az osztályt látogató tanulók 100%-a 

mentesül a karantén alól (beoltott vagy a COVID-19 megbetegedésen átesett tanulók esetén), 

a jelenléti oktatás szüneteltésére nem kerül sor. 

Amennyiben a tanuló egy vele egy háztartásban élő, pozitívan tesztelt személlyel kerül 

kapcsolatba, csupán ő vonul karanténba, a tanuló osztályában változatlanul folytatódik a 

jelenléti oktatás. Amennyiben a szülő karanténköteles gyermekét iskolába küldi, a Tt. 

355/2007. sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről, valamint egyes 

törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 56. §-a 1. bekezdésének k) pontja 

ellen vét, amelyet a területi közegészségügyi hivatal bírál el.  

Amennyiben a tanulóval egy háztartásban élő személy karanténban van (mert kontaktusba 

került egy fertőzöttel), a tanuló mindaddig látogathatja az iskolát, amíg ennél a személynél be 

nem igazolódik a koronavírus-fertőzés gyanúja.  

A tanuló karanténkötelességét a szülő a házi gyermekorvosnak köteles jelenteni,  aki a 

továbbiakban felügyeli a karantén betartását.  

Az iskola személyzetállományának figyelembevétele után a  jelenléti oktatás a megszokott 

ütemben folytatódik. Ez alól kivételt képeznek azok az osztályok, amelyekben szünetel a 

jelenléti oktatás.  

A koronavírussal megerősítetten fertőzött személyek házi izolációba vonulnak. A velük 

szoros kapcsolatba kerülők karanténba vonulnak (ez alól kivételt képeznek a házi karantén 

alól mentesülők a SZK Közegészségügyi Hivatlának jelenleg hatályos rendelete alapján). 

  

A működés alapvető szabályai a narancssárga fázisban 

 Kedvező időjárási körülmények esetén a testnevelés- és sportórák szabadtéri 

megvalósítása olyan formában javasolt (az iskolaudvaron, az iskola környékén, egy 

parkban, stb.), amely csökkenti a fertőzéses megbetegedés átadásának és terjedésének 



esélyét. A testnevelés- és sportórák beltéri megvalósítását csupán az osztályok 

vegyülési lehetőségének minimalizálásával javasoljuk. Az iskolai tornatermek 

beosztását a sportolás érintő előírásokról szóló COVID-automatával összhangban 

javasoljuk elkészíteni, amely elérhető az alábbi linken: www.covidsport.sk.  

 Tekintettel a COVID-automatában tömegrendezvényekről foglaltakra a járványügyi 

helyzet romlása esetén az iskolai tevékenységek megszüntetésére kerülhet sor, ezért 

nem javasoljuk az alábbi iskolai tevékenységek megszervezését: 

o az óvodákban a Tt. 245/2008. sz., törvény 28. §-ának 16. bekezdése 

értelmében: 

f) természetiskola 

g) kirándulások 

h) exkurziók 

i) szaunázás 

j) sportképzés és egyéb aktivitások 

o az alapiskolákban a Tt. 245/2008. sz., törvény 30. §-ának 7. bekezdése 

értelmében: 

f) kirándulások 

g) exkurziók 

h) nyelvkurzusok 

i) sportképzés 

j) iskolai kirándulások és egyéb aktivitások 

o a középiskolákban a Tt. 245/2008. sz., törvény 33. §-ának 12. bekezdése 

értelmében: 

e) élet- és egészségvédelmi gyakorlat 

f) természetben végezhető mozgásevékenységek tanfolyama 

g) exkurziók 

h) iskolai kirándulások és egyéb aktivitások. 

 A művészeti alapiskolák – beleértve az ének-, drámapedagógiai és tánctagozatot is – 

és a szabadidőközpontok a nyitva tartást a jelenleg hatályos COVID-automatában 

foglaltak alapján biztosítják, amely az alábbi linkre kattintva érhető el: 

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/. Figyelem! Az egyes járások bordó 

és piros besorolásánál ez utóbbiak egyéni jelenléti és online formában működnek.  

 A szakkörök megtartása az egyes osztálycsoportok vegyülésének minimalizálása 

mellett javasolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.covidsport.sk/
https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/


A PIROS FÁZIS 

Piros fázisú besorolásra kerül sor több koronavírussal megerősítetten fertőzött személy 

esetén, amennyiben a helyi hatáskörű területi közegészségügyi hivatal határozata 

értelmében járványügyi gócpont alakul ki az adott területen (azaz a tanulók és 

alkalmazottak körében terjedő fertőzés bizonyítottan az iskolán és iskolai létesítményen belül 

alakul ki). A piros fázisba történő átlépést a helyi hatáskörű területi közegészségügyi hivatal 

jelöli ki. 

A területi közegészségügyi hivatal szüneteltetheti a jelenléti oktatást akár több osztályban is. 

Különösen komoly esetben – az adott járás epidemiológiai helyzetének romlása, ill. 

járványügyi gócpont kialakulása esetén – a területi közegészségügyi hivatal az iskola összes 

osztályában szüneteltetheti a jelenléti oktatást. Az iskola fenntartója és igazgatója sem 

dönthet a teljes iskola bezárása mellett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TERÜLETI KÖZEGSZSÉGÜGYI HIVATALOK JÁRÁSBELI HATÁSKÖR 

SZERINTI JEGYZÉKE 

Pozsony megye  

(Bratislavský kraj) 

Területi hivatal 

Pozsony (Bratislava) 

Járások szerinti hatáskör 

Pozsony I-V (Bratislava I-V) 

Malacka (Malacky) 

Bazin (Pezinok) 

Szenc (Senec) 

Nagyszombat megye 

(Trnavský kraj) 

Területi hivatal 

Nagyszombat (Trnava) 

 

 

Dunaszerdahely (Dunajská 

Streda) 

Galanta (Galanta) 

Szenice (Senica) 

Járások szerinti hatáskör 

Nagyszombat (Trnava) 

Galgóc (Hlohovec) 

Pöstyény (Piešťany) 

Dunaszerdahely (Dunajská 

Streda) 

Galanta (Galanta) 

Szenice (Senica) 

Szakolca (Skalica) 

 

Nyitra megye  

(Nitriansky kraj) 

Területi hivatal 

Nyitra (Nitra) 

 

 

 

Komárom (Komárno) 

Léva (Levice) 

Érsekújvár (Nové Zámky) 

Topoľčany (Nagytapolcsány) 

Járások szerinti hatáskör 

Nyitra (Nitra) 

Aranyosmarót (Zlaté 

Moravce) 

Vágsellye (Šaľa) 

Komárom (Komárno) 

Léva (Levice) 

Érsekújvár (Nové Zámky) 

Topoľčany (Nagytapolcsány) 

Trencsén megye 

(Trenčiansky kraj) 

Területi hivatal 

Trencsén (Trenčín) 

 

 

 

 

Vágbeszterce (Považská 

Bystrica) 

 

 

Privigye (Prievidza) 

Járások szerinti hatáskör 

Trencsén (Trenčín) 

Bán (Bánovce n/Bebr.) 

Vágújhely (Nové Mesto 

n/Váh.) 

Miava (Myjava) 

Vágbeszterce (Považská 

Bystrica) 

Illava (Ilava) 

Puhó (Púchov) 

Privigye (Prievidza) 

Simony (Partizánske) 

Kassa megye  

(Košický kraj) 

Területi hivatal 

Kassa (Košice) 

 

 

Nagymihály (Michalovce) 

 

Rozsnyó (Rožňava) 

Igló (Spišská Nová Ves) 

 

Tőketerebes (Trebišov) 

Járások szerinti hatáskör 

Kassa I-IV (Košice I-IV) 

Kassa vidéke (Košice – 

okolie) 

Nagymihály (Michalovce) 

Szobránc (Sobrance) 

Rozsnyó (Rožňava) 

Igló (Spišská Nová Ves) 

Gölnicbánya (Gelnica) 

Tőketerebes (Trebišov) 

 



Zsolna megye  

(Žilinský kraj) 

Területi hivatal 

Zsolna (Žilina) 

 

Csaca (Čadca) 

 

 

Alsókubin (Dolný Kubín) 

 

 

Liptószentmiklós (Liptovský 

Mikuláš) 

 

Márton (Martin) 

Járások szerinti hatáskör 

Zsolna (Žilina) 

Nagybiccse (Bytča) 

Csaca (Čadca) 

Kiszucaújhely (Kysucké 

Nové Mesto) 

Alsókubin (Dolný Kubín) 

Námesztó (Námestovo) 

Turdossin (Tvrdošín) 

Liptószentmiklós (Liptovský 

Mikuláš) 

Rózsahegy (Ružomberok) 

Márton (Martin) 

Stubnyafürdő (Turčianske 

Teplice) 

Besztercebánya 

(Banskobystický kraj) 

Területi hivatal 

Besztercebánya (Banská 

Bystrica) 

 

Losonc (Lučenec) 

 

Rimaszombat (Rimavská 

Sobota) 

 

Nagyürtös (Veľký Krtíš) 

Zólyom (Zvolen) 

 

 

Garamszentkereszt (Žiar nad 

Hronom) 

Járások szerinti hatáskör 

Besztercebánya (Banská 

Bystrica) 

Breznóbánya (Brezno) 

Losonc (Lučenec) 

Poltár (Poltár) 

Rimaszombat (Rimavská 

Sobota) 

Nagyrúce (Revúca) 

Nagyürtös (Veľký Krtíš) 

Zólyom (Zvolen) 

Gyetva (Detva) 

Korpona (Krupina) 

Garamszentkereszt (Žiar nad 

Hronom) 

Selmecbánya (Banská 

Štiavnica) 

Zsarnóca (Žarnovica) 

Eperjes megye 

(Prešovský kraj) 

Területi hivatal 

Eperjes (Prešov) 

 

Bártfa (Bardejov) 

Homonna (Humenné) 

 

 

Poprád (Poprad) 

 

 

Ólubló (Stará Ľubovňa) 

Felsővízköz (Svidník) 

 

Varannó (Vranov nad 

Topľou) 

Járások szerinti hatáskör 

Eperjes (Prešov) 

Kisszeben (Sabinov) 

Bártfa (Bardejov) 

Homonna (Humenné) 

Mezőlaborc (Medzilaborce) 

Szinna (Snina) 

Poprád (Poprad) 

Késmárk (Kežmarok) 

Lőcse(Levoča) 

Ólubló (Stará Ľubovňa) 

Felsővízköz (Svidník) 

Sztropkó (Stropkov) 

Varannó (Vranov nad 

Topľou) 

Az egyes területi közegészségügyi hivatalok kommunikációért felelős munkatársainak 

elérhetőségeit 2021.8.31-ig küldjük az iskolaigazgatók e-mail címeire.  



A COVID-19 MEGBETEGEDÉSRE VONATKOZÓ JELENLEG HATÁLYOS 

JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE (SZLOVÁK NYELVEN) 

 

1. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

3. Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  

4. Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

5. Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení  

  

6. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 

na zariadenia pre deti a mládež  

7. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 306/2008 Z.z. o materskej 

škole  

  

8. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č.231/2021 V.v. ktorou sa nariaďujú opatrenia 

pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie 

Slovenskej republiky (zverejnená 16.7.2021)  

9. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 237/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest  

10. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie 

COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na 

ochorenie COVID-19  

  

11. Uznesenie vlády SR č.440 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja 

pandémie a prijímania opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.1)  

 


