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DIÁKOK ÖNTESZTELÉSI PROTOKOLLJA KÖZÉPISKOLÁKBAN 

I. 

(1) A SARS-CoV-2-re történő rendszeres öntesztelés olyan szűrőprogramot jelent, amely lehetővé teszi a 

tünetmentes tanulók gyors azonosítását a tünetek megjelenése előtti időszakban, gyors elkülönítésüket 

és így a koronavírus-fertőzés elterjedésének megállítását.  

(2) Ezzel a protokollal meghatározásra kerül a célcsoport, a kivitelezők, és a SARS-CoV-2 kimutatására 

szolgáló antigén gyorstesztekkel végzett öntesztelés elvégzésének terjedelme és eljárási módja. 

II. 

(1) A SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló antigén gyorstesztekkel végzett öntesztelést a középiskolák 

diákjai végzik el otthon (a továbbiakban: diákok). 

(2) A SARS-CoV-2 kimutatását szolgáló öntesztelés önkéntes és ingyenes. 

(3) A SARS-CoV-2 kimutatását szolgáló öntesztelést hetente egyszer otthon végzik el. 

(4) A diáknak havonta 5 teszt jár az önkéntes öntesztelés elvégzéséhez. 

(5) Önkéntesen csak azok a diákok végzik el az öntesztelést, akik nem estek át a COVID19-fertőzésen, és 

azok, akik átestek a COVID19-fertőzésen és fertőzés óta már eltelt több mint hat hónap, és azok, akik 

nem oltakoztak. 

III. 



1) A SARS-CoV-2 kimutatását szolgáló önteszteléshez szükséges tesztek elosztását a SZK 

Katasztrófavédelmi és Mentési Igazgatósága (a továbbiakban: URSZR) biztosítja regionális 

kirendeltségeiben az Oktatási, Tudományos és Sportminisztériummal közreműködve. A SARS-CoV-2 

kimutatását szolgáló önteszteléshez szükséges teszteket az iskolaigazgató, vagy az a személy veszi át 

az URSZR regionális kirendeltségein, akit az igazgató meghatalmazott erre. 

2) A diákok számára az antigén gyorstesztek közvetlen elosztását az igazgató biztosítja, vagy az a személy, 

akit erre az igazgató meghatalmazott. 

IV. 

(1) A SARS-CoV-2 kimutatását szolgáló öntesztelést hitelesített SARS-CoV-2 antigén gyorstesztekkel 

végzik. Pozitív antigén gyorsteszt eredmény esetén az eredmény szabványos PCR-teszttel kell igazolni. 

V. 

(1) A SARS-CoV-2 kimutatását szolgáló otthon elvégzendő öntesztelés feltétele, hogy a diák  

egészségesnek érzi magát, nincsenek akut légúti fertőzésre vagy emésztőszervi fertőzésre utaló tünetei. 

Betegség tünetei eseten a diák, vagy a szülei, vagy törvényes gondviselője köteles felhívni a kiválasztott 

háziorvosa, vagy a koncesszióval rendelkező orvos rendelőjét (háziorvos távolléte esetén vegyék fel a 

kapcsolatot az orvosi ügyelettel), amely izolációt rendel el, és megadja a további útmutatásokat. 

(2) A SARS-CoV-2 kimutatását szolgáló öntesztelés elvégzéséből származó hulladékokat (pl. használt 

törlőkendőket, tesztanyagokat) és a helyiség tisztításából származó hulladékot (pl. eldobható 

törlőkendők) műanyag szemeteszacskóba kell tenni, és amikor tele van, szorosan be kell kötni. A zacskók 

tartalmát nem szabad összenyomni, a hulladékot, miután belerakta a zacskóba, nem szabad megfogni. 

A zacskót egy másik műanyag szemeteszsákba kell helyezni, szorosan megkötve és megjelölve, 

elkülönítve az egyéb hulladéktól, olyan helyen ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá, és legalább 72 

órán keresztül külön kell tárolni, mielőtt a vegyes települési hulladéktartályba (egyéb hulladék) helyezik 

el. A megtöltött és felcímkézett hulladékzsákokat soha nem szabad kinyitni az önkéntes öntesztelés 

során. 

(3) Az iskola igazgatója, vagy az a személy, akit az igazgató meghatalmazott erre, a SARS-CoV-2 

kimutatását szolgáló öntesztelés megkezdése előtt, a jelen protokoll III. pontja második bekezdésével 

összhangban, kiosztja a diákoknak az Egészségügyi Minisztérium által biztosított teszteket.   

VI. 

(1) SARS-CoV-2 kimutatását szolgáló otthon elvégzett öntesztelésnél, pozitív teszteredmény esetén a diák, 

vagy a szülei, illetve törvényes gondviselői haladéktalanul értesítik a kiválasztott háziorvost (távolléte 

esetén az orvosi ügyeletet), illetve lakóhely szerinti településen az orvosi rendelő PCR-teszteket végző 

kontaktpontját. 

(2) Az öntesztelés során kapott pozitív teszteredmény esetén a háziorvos (távollétében az orvosi ügyelet) 

elrendeli a diák PCR-tesztelését, illetve a diák szülei, vagy a nagykorú diák megbeszéli a PCR-tesztelést 

az orvosi rendelő PCR-teszteket végző kontaktpontján, a lakóhely szerinti településen. 

(3) A diák a PCR-teszt eredményét otthon várja meg, önizolációban. A diák nem hagyhatja el az otthonát, 

korlátoznia kell kontaktusait másokkal, és következetesen be kell tartania az ajánlásokat a betegség 



terjedésének megakadályozása érdekében. 

(4)  Pozitív PCR teszt esetén a diák maga vagy a szülei vagy törvényes gondviselői tájékoztatják az iskola 

igazgatóját vagy az igazgató által erre meghatalmazott személyt, vagy az igazgató által meghatalmazott 

személy által meghatalmazott személyt, és a gyermek háziorvosát. 

(5) Az igazgató a NIJZ utasításainak megfelelően jár el (Az oktatási intézményeknek szóló utasítások az 

intézményben felmerülő SARS-CoV-2-fertőzés gyanúja vagy megerősített esete esetén), majd azonosítja 

a diák szoros, valamint magas kockázatú, szoros kontaktusait, és meghatározza a koronavírus-fertőzés 

terjedésének megfékezéséhez szükséges egyéb intézkedéseket. 

(6) Az igazgató, vagy az igazgató által meghatalmazott személy értesíti a diák kontaktusait és figyelemmel 

követi az általános iskola epidemiológiai helyzetét. 

(7) Negatív PCR-teszt esetén a diák bekapcsolódhat az oktatási folyamatba, illetve részt vehet a tanításon. 
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