Azonosító
1444865

A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Bejelentő
álláspontja
szerint
egyes lezárt
köznevelési, szakképzési intézmény nem
követi a Nemzeti Népegészségügyi Központ
(továbbiakban:
NKK)
hivatalos
eljárásrendjét, mert a fertőző betegség
bejelentést a háziorvosnak kell megtennie és
nem a szülőnek, illetve az oktatási
intézménynek. Véleménye szerint egyes
köznevelési intézmények honlapján a
bejelentése menetéről az NKK eljárásrendtől
eltérő tartalmú tájékoztatás szerepel.

Vizsgálat eredménye
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megírta, hogy a fertőző betegek bejelentésére
vonatkozó jogi, adatkezelési felhatalmazást, illetve szabályokat az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 15. §a, valamint a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
tartalmazza. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) a SARS-CoV-2
okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályokat tartalmazó eljárásrendjének 2.1.
pontja, a fent említett joganyagokkal teljes mértékben összhangban van. A hatályos eljárásrend
https://www.nnk.gov.hu oldalon elérhető. A fentieket figyelembe véve a fertőző betegségek
gyanúját, vagy a megerősített eseteket az NNK által működtetett Országos Szakmai
Információs Rendszerben (OSZIR) a betegellátónak kell bejelenteni (ez pedig a legtöbb
esetben a háziorvos, vagy a járó/fekvőbeteg-ellátó orvos). A köznevelési intézménynek ilyen
kötelezettsége nincs, az OSZIR-hoz való hozzáféréssel sem rendelkezik, köznevelési
intézményben az iskola-egészségügyi szolgálat orvosa jár el.
Tekintettel arra, hogy a járványügyi megfigyelés, karantén elrendelése, illetve feloldása nem
az NNK, hanem az illetékes járási hivatalok népegészségügyi osztályainak hatáskörébe
tartozik, a szülőnek nincs az NNK felé bejelentési kötelezettségük a gyorsteszt-eredményekről.
A köznevelési intézmények közül az eljárásrend 3.1.1. pontjában foglaltak szerint az óvodák
esetében a fertőzés tényét be kell jelenteni a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu email
címen is. Hangsúlyozandó, hogy a köznevelési intézményeknek folyamatosan, járványügyi
szempontból is biztonságos környezetet kell teremteniük és fenntartaniuk, a népegészségügyi
hatósággal - vagyis az illetékes járási hivatalok népegészségügyi osztályával - kapcsolatban
kell lennie, különösen igaz ez egy világjárvány, a COVID- 19 pandémia során. A köznevelési
intézményben előfordult, vagy azt érintő járványügyi esemény kapcsán az intézménynek
segítenie kell a hatóság munkáját. Ezzel összhangban van az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Köznevelési Államtitkársága által kiadott „Intézkedési terv a köznevelési
intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről”, melynek
hatályos verziója https:/ www.oktatas.hu felületen elérhető. Az Intézkedési Terv 9.1. pontja
szerint „Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a
szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően
az orvos utasításainak alapján járjanak el.” Az Intézkedési terv 10.3. pontja alapján „Igazolt
COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi
Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát tájékoztatni
kell.”

