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A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézményének 

intézkedési terve  
 

Helyi sajátosságaink 

Tagintézményünk a körmendi járás területén végez pedagógiai szakszolgálati feladatot. 

Óvodákkal, általános iskolákkal, középfokú oktatás végző intézményekkel állunk kapcsolatban 

különböző szakfeladatellátás tekintetében.  

Épületünk adottságai: 

- többszintes épületünk helyiségei 

o fogadótér 

o korai fejlesztő terem 2 db 

o gyógypedagógiai fejlesztő 1 db 

o ambulancia 1 db 

o nevelői szoba 1 db 

o adminisztratív tevékenység végzésére szolgáló helyiség 1 db 

o igazgatói iroda 1 db 

o logopédiai vizsgáló és fejlesztő 1 db 

o gyógypedagógiai fejlesztő 1 db 

o pszichológiai vizsgáló és fejlesztő 1 db 

o konzultációs helyiség 1 db 

A járványhelyzet miatt az épületünket zárva tartjuk, csengetést követően az ellátó szakember 

kíséretében léphet be külső személy az épületbe.  

Az épület előtt történő várakozás során kerülni kell a csoportosulást, a 1,5 méteres távolság 

tartása kötelező, melyet a járdán szimbólummal jelölünk.  

 

 

Tagintézményünkben tartózkodás feltételei 

Az épületünkben csak egészséges felnőtt és gyermek léphet be. Az épület várótermeiben és a 

fejlesztő szobákban a 12 éves kor felett a védőmaszk használata kötelező. A terápiák, ellátások 

esetében ettől eltérni csak indokolt esetben a szakember egyéni mérlegelése mellett lehet.  

Hozzátartozók, felnőttek esetében az épület valamennyi helyiségében a védőmaszk használata 

kötelező.  

A belépést követően a gyermeket kísérő hozzátartozónak – lehetőség szerint 1 fő – nyilatkozat 

kitöltése szükséges, melyben tájékoztatást ad arról a tényről, hogy a gyermek egészséges és az 

utóbbi két hétben nem volt külföldön egyik családtag sem, valamint arról, hogy a COVID-19 

tekintetében ismert tüneteket nem tapasztalja.  

Az épületbe belépve a kollégáink jelenlétében és útmutatása alapján alkoholos kézfertőtlenítést 

végez.  

Ezt követően a munkatársunk kíséretében a szükséges időtartamig tartózkodhat az épületben, 

ennek feltételei szakterületenként változóak: 

- korai fejlesztés: az ellátó szakember átveszi a fejlesztésre érkező gyermeket, majd 

közösen egyeztetik az időpontot, amikor a gyermekért szükséges visszajönni. Az ellátó 

szakember és a szülő közösen megállapodhatnak abban, hogy a fejlesztésen maximum 

egy hozzátartozó a fejlesztésen bent tartózkodhat. Ebben az esetben a védőmaszk 

használat mindvégig kötelező.  Amennyiben a hozzátartozó nem vesz részt a 
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fejlesztésen, abban az esetben az előre megbeszélt időpontnál maximum 5 perccel 

érkezhet korábban. A gyermeket az ellátást végző munkatárs adja át a hozzátartozónak. 

Az épületben, váróteremben a járványhelyzetre tekintettel tartózkodni nem 

engedélyezett.  

- nevelési tanácsadás: az ellátó szakember a nyilatkozat kitöltését követően szükség 

esetén a terembe kíséri a gyermekkel közösen a hozzátartozót. A konzultációt követően 

a szülő az előre egyeztetett időpontnál maximum 5 perccel korábban érkezhet. A 

fejlesztéseken indokolt esetben maximum egy fő vehet részt, szájmaszk használata 

kötelező. A foglalkozás végén a munkatárs adja át a gyermeket a hozzátartozónak.  

- szakértői tevékenység: az ellátó szakember fogadja a gyermeket és maximum egy 

hozzátartozót, a nyilatkozattételt követően közösen mennek a vizsgálati helyiségbe. A 

teremben csak a szükséges ideig és indokolt esetben tartózkodhat hozzátartozó (pl. 

anamnézis felvétel, elsődleges konzultáció, záró megbeszélés). A gyermeket az előre 

egyeztetett időpontban a munkatárs adja át a hozzátartozónak. A hozzátartozó 

maximum 5 perccel érkezhet korábban, az épületben nem tartózkodhat. A záró 

konzultáció esetében a gyermek a váróteremben tartózkodhat, felügyeletét a 

gyógypedagógiai asszisztens látja el. Egyéb esetekben a váróhelyiségben a 

járványhelyzet miatt tartózkodás nem engedélyezett.  

- ambulancia: az ellátó szakember fogadja a gyermeket és maximum egy hozzátartozót. 

A nyilatkozat kitöltése minden esetben kötelező. A fertőtlenítést követően a gyermeket 

az ambuláns helyiségbe kíséri a munkatársunk. A hozzátartozó csak az előre megbeszélt 

időpontban érkezhet a gyermekért. A gyermeket az ellátó szakember adja át a 

hozzátartozónak.  

 

Kollégákra vonatkozó szabályok tagintézményünkben: 

- a váróhelyiségben csoportosulás nem engedélyezett 

- a fejlesztő, vizsgáló helyiségekben a gyermek, maximum egy hozzátartozó és az ellátást 

biztosító munkatárs tartózkodhat 

- a váróhelyiségekben a szájmaszk használata kötelező 

- kézfertőtlenítés minden esetben kötelező 

- az ellátások között a helyiség szellőztetése, eszközök fertőtlenítése kötelező 

- a nevelői szobában a központi szabályozókban megfogalmazottak betartása kötelező 

 

Feladatvégzés külső helyszíneken: 

- a külső helyszíneken a fogadó intézményben érvényes előírások betartása javasolt 

- szolgálati autó használata: a járványhelyzetre előírt védőszabályok betartása mellett 

használják a gépjárművet. A gépjármúben maximum 4 fő tartózkodhat, szájmaszk 

használata kötelező.  

 

Minden esetben a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézkedési tervében foglaltak 

az irányadók.  

 

 

Körmend, 2020. szeptember 01. 

 

        Bíró Zoltán 

           igazgató 


