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1. Felkészülés a tanévkezdésre 

Az intézmény épületében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás 

történik.  

Ez a fertőtlenítő nagytakarítás a padló és felülettisztításon túl kiterjed: 

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtésére, elszállítására; 

- ajtók, faburkolatok, szekrények, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására; 

- játékok, sporteszközök tisztítására; 

- radiátorok, csövek tisztítására; 

- ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

- képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

- csaptelepek – fröccsenés mentes – megnyitására, 10’-ig tartó folyatására; 

 



2. Intézmény látogatása 

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

Kérjük a szülőket, amennyiben gyermeküknél betegség tüneteit észlelik, 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 

tanulónál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be! Az érkező tanulókon, 

pedagógusokon érintésmentes hőmérővel testhőmérsékletet kell mérni. 

Amennyiben hivatalos ügyet szeretnének intézni, az intézményvezető 

engedélyével, maszk használatával, hiégénés előírások betartásával tehetik meg.  

Az oktatásban-nevelésben, intézmény működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

Intézmény területén tilos csoportosulni! A tanórák kivételével törekedni kell az 

udvaron történő tartózkodásra. Az udvaron is csak az egy tanulócsoporthoz 

tartozó tanulók tartózkodjanak egymás közelében, de a megfelelő távolságtartás 

itt is indokolt. 

Osztálytermekben – lehetőség szerint – gondoskodunk a távolságtartás 

biztosításáról. Tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de 

nem kötelező. 

Közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy biztosítható 

legyen az 1.5 m-es védőtávolság. A felső tagozatos tanulóknak, intézmény 

dolgozóinak a közösségi terekben kötelező a maszk használata, mely eltakarja a 

szájat, orrot.  

Lehetőség szerint az osztályok használják ugyanazt a tantermet a tanítási nap 

során. Abban az esetben, ha osztálycsere történik, fertőtlenítést kell végezni, 

alaposan ki kell szellőztetni.  



Testnevelés órát – az időjárás függvényében – szabad téren tartjuk. Órák során 

mellőzni kell a testi kontaktot. Ha ez nem lehetséges, a munka állandó párral 

történjen. 

Az öltözőkben a megfelelő védőtávolságot úgy biztosítjuk, hogy egyszerre csak 

egy osztály tanulói tartózkodhatnak benn.  

Nagy létszámú rendezvényt nem tartunk. A halaszthatatlan rendezvényeket 

bontásban, vagy csak a tanulóifjúság egy részének jelenlétében valósítjuk meg. 

Osztálykirándulásokat a település környezetében tervezünk túrázással, 

kerékpártúrával, egy-egy osztály tanulóinak részvételével. 

Személyes megjelenéssel járó szülői értekezletet, fogadó órát nem tartunk, a 

szükséges információkat, konzultálást online biztosítjuk. 

 

3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

Az intézmény bejáratainál vírusölő kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek 

használata minden belépő számára kötelező. A tantermekben szintén 

kézfertőtlenítőt helyezünk el, melynek használata ki-be menet kötelező. A 

pedagógusok figyelemfelhívással tudatosítsák a tanulókban a rendszeres, 

szappanos kézmosás fontosságát. A WC-kben, ebédlő előtti mosdóknál vírusölő, 

folyékony szappan adagolóval biztosítjuk a kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre 

papírtörlőt biztosítunk.  

A takarítónő reggel minden tanteremben, folyosón kinyitja az ablakokat, 

szellőztetés céljából. A téli időszakban rendszeresen, többször, rövidebb 

időtartam alatt kell szellőztetni. Az ajtókat nyitva tartjuk, hogy minél 

kevesebbszer kelljen megfogni a kilincseket.  

Napközben a takarítónő többször fertőtleníti a kilincseket, ajtólapokat, 

korlátokat, villanykapcsolókat, WC öblítőket, mosdó csapokat, úgy, hogy az a 



tanulók egészségét nem veszélyezteti. Takarítók számára a megfelelő 

védőeszközök biztosítva vannak. 

A tantermek takarításakor a padok, székek fertőtlenítő hatású szerrel kerülnek 

áttörlésre. A taneszközöket, sportszereket rendszeresen fertőtlenítjük. 

A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a figyelmet a 

kézfertőtlenítő hatásos használatára, az alapos kézmosás módjára, köhögési 

etikettre, papírzsebkendő használatára, a megfelelő távolságok tartására való 

törekvésre. 

Az intézmény területén a közösségi terekben (folyosók, WC-k) a felsős 

tanulóknak, felnőtteknek kötelező a maszk használata. Tantermekben, tanáriban 

nem kötelező, de használható. Az alsós tanulók is használhatnak maszkot, 

kötelezettség nélkül. 

 

4. Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

Fokozottan ügyelünk az étkezési helyszínek tisztaságára, fertőtlenítésére, 

étkezés közben a tanulócsoportok elkülönítésére, távolságtartásra. Tízórait 

tagozatonként 2 osztály fogyaszt az ebédlőben, elkülönítve, 2 osztály saját 

tantermében. Ebédelésnél max.4 tanuló ülhet 1 asztalnál. Uzsonnánál az egy 

tanulócsoportba tartozók étkeznek egyszerre. Sorban állás esetén a 

védőtávolságot biztosítjuk.  

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos, szappanos 

kézmosására és kézfertőtlenítésére. 

A tanulók számára – alapos kézfertőtlenítés után – megterít a takarítónő. 

Törekszünk, hogy egymás evőeszközeit ne tapogathassák össze a tanulók. 

A konyhát vezető élelmezésvezetővel napi szinten együttműködünk.  



 

5. Iskola egészségügyi ellátás szabályai 

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide 

vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, mindaddig 

elvégeztetjük a szűréseket, oltásokat. Fogászati szűrővizsgálat nem lesz. 

A személyes találkozást igénylő védőnői tevékenységek a járványügyi 

óvintézkedések betartásával történhet. (Távolságtartás, védőmaszk, szellőztetés, 

használt eszközök fertőtlenítése.) 

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a tanulónál fertőzés, betegség tünetei 

észlelhetők, jelen szabályzó „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti 

intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok 

felfüggesztésével, a helyiség, eszközök fertőtlenítésével, szellőztetéssel. 

 

6. Tanulói hiányzások kezelése 

Annak a tanulónak a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, esetleges hiányzását 

igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági 

karanténba kerül, a részére előírt karantén idejére. A karantén idején a tanuló 

otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és 

számonkérési formában részt vehet az oktatásban.  

Szülői igazolás betegség igazolására nem fogadható el. Betegség után a tanuló 

(szülő) köteles orvosi igazolást bemutatni, hogy a tanuló egészséges, közösségbe 

mehet. Az igazolást a hiányzást követő első nap, első óráján kell, bemutassa az 

órát tartó pedagógusnak.  

 

 



7. Teendők beteg személy esetén 

Amennyiben tanulónál, dolgozónál betegség tünetei észlelhetők, haladéktalanul 

el kell különíteni, értesíteni kell az iskolaorvost, aki a további teendőket elvégzi, 

meghatározza.  

Tanuló esetén értesíteni kell szülőjét, gondviselőjét, akinek figyelmét fel kell 

hívni, hogy feltétlenül hívják fel telefonon a gyermek 

háziorvosát/gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján 

járjanak el. 

A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező.  

Beteg dolgozó esetén értesítjük a háziorvost (telefon), akinek az útmutatása 

alapján teszünk további intézkedéseket. 

 

8. Kommunikáció 

Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók figyelmét, hogy hiteles, hivatalos 

forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a 

www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni. 

Kérdés esetén a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu kaphat választ az 

intézmény, illetve itt bejelentési kötelezettség is. 

 

http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/
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