
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola 
 

6800 Hódmezővásárhely, Szent István utca 75. 
Tel/Fax: 62/245-066 

E-mail: iskola@szentistvanisk.hu 

 

COVID eljárásrend 
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A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 51473-1/2022/JIF sz. utasításában a COVID-
19 fertőzések vonatkozásában a köznevelési, szakképzési intézmények esetén az 
alábbi eljárásrendet határozta meg: 

 

COVID-19 fertőzött személyek (dolgozó, óvodás, tanuló) : 
Az Ag gyorsteszt vagy PCR laboratóriumi vizsgálat pozitív eredménye esetén a beteg 
otthoni elkülönítésére az egészségügyi szolgáltató utasítása alapján kerül sor. 
A beteg, amennyiben tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után 7 nap eltelt, 

gyógyultnak nyilvánítandó, közösségbe engedhető. Amennyiben a COVID–19 
fertőzött az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a 
tünetek kezdetétől számított 5. napon Ag gyorstesztet végeztethet, és annak negatív 
eredménye esetén az elkülönítés feloldható. 
Tünetmentes fertőzöttek elkülönítését a fertőzés igazolása, a pozitív PCR vagy Ag 
gyorsteszt mintavételének napjától számított 7. napon lehet feloldani. A tünetmentes 
fertőzött a fertőzést igazoló vizsgálat időpontjától számított 5. napon Ag gyorstesztet 
végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható. 

 

COVID-19 fertőzöttel kontaktusba került személyek (dolgozó, óvodás, tanuló): 
Tekintettel arra, hogy a beteg a tünetek megjelenése előtti 48 órában fertőző lehet, ezért 
a fertőzőképesség ideje (a tünetek megjelenése vagy tünetmentes igazolt fertőzötteknél 
a mintavétel napja előtti 2 napban) alatt szoros kapcsolatba* került, fertőzésre gyanús 
tüneteket nem mutató személy látogathatja – akár dolgozóként, akár óvodásként, 
tanulóként – a köznevelési intézményt. Az igazolt COVID-19 fertőzöttel történt 

szoros kontaktus (potenciális expozíció) időpontjától számított 5 napig köteles a 
szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni. Amennyiben a kontakt személynél COVID-
19 fertőzésre gyanús tünetek jelentkeznek, akkor a hatályos eljárásrend szerinti egészségügyi 
intézkedések megtétele szükséges (antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgálat, elkülönítés). 
  
*Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a megerősített 
COVID-19 fertőzöttel 
- egy háztartásban él; 
- zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) [pl. munkahelyen egymás 
közelében, iskolában egy osztályteremben]; 
- közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl. kézfogás útján); 
- védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával érintkezett (pl. ráköhögtek vagy 
szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz). 
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