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 Technikai személyzet felügyelete és a fertőtlenítőszerekről való gondoskodás ill. 

infrastruktúra működtetése a gazdaságvezető  feladata!!! 

 Az épületbe csak egészséges, tüneteket nem mutató gyerek és dolgozó járhat. 

 Teendők beteg személy esetén: 

o Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek – láz, száraz köhögés, 

légszomj, fáradtság –, kötelesek gondoskodni az orvosi vizsgálatról. 

o Szülő köteles értesíteni az iskolát a koronavírus gyanúról v. igazolt fertőzésről. 

o Ha a fertőzés tüneteit észleljük az intézményben egy tanulón, az érintettet 

elkülönítjük az orvosi szobában, ill. értesítjük a szülőt/iskola-egészségügyi orvost, és 

hazaküldjük a tanulót. 

o Az orvos utasítása szerint kell eljárni. 

o A meggyógyult tanuló, kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába. 

o Két db érintésmentes lázmérőt helyezünk használatba. ELHELYEZÉS! 

 Hiányzás: 

o Tartós betegség esetén, ha járványügyi okokból a szakorvos indokoltnak látja az 

iskola látogatása alóli felmentést, igazoltnak kell tekinteni a tanuló hiányzását 

o Ha bármely tanuló hatósági karanténba kerül, mulasztását igazoltnak kell tekinteni. A 

pedagógusokkal egyeztetve digitális oktatásban részesülhet. 

 Az iskolai térben a 1,5 méteres védőtávolság megtartása elvárt. 

 Az első félévben a rendezvények szervezését korlátozzuk. 

 Az épületbe lépéskor kézfertőtlenítés: dolgozó, tanuló, szülő, vendég. 

 Az osztálytermekben kézfertőtlenítőt helyezünk el ill. rendszeres időközönként takarítás. 

 Az iskolába érkezés 07:45-08:00 között történik. A bejáratnál kézfertőtlenítés, utána 

mindenki a saját termébe megy. 

 Reggelit 07:00-től 07:30-ig biztosítunk. Utána rögtön a tanterembe mennek a gyerekek. 

 Szájmaszk viselése: 

o az órán a tanár dönti el, hogy kötelező-e 

o német órán és tanszobán kötelező 

o szünetekben, folyosón, mosdóban kötelező 

o az udvaron nem kötelező 

 A tanári folyosóra gyerek, szülő NEM JÖHET! 

 Szülő nem léphet az épületbe, csak előzetes egyeztetés után maszkban, kézfertőtlenítés 

után. 

 Tanórák után ha lehetséges, vigyék haza a gyerekeket. 

 Első héten csak ügyeletet tartunk napközin és tanszobán. 

 „A” héten az 5. és 6. évfolyamot, „B” héten a 7. és 8. évfolyamot engedik ki 5 perccel 

csengetés előtt a tanóráról a kollégák, és kísérik őket az udvarra ill. mosdóba. 

 Nincs vándorlás, minden osztály a termében tartózkodik, kivéve csoportbontásos óra, 

testnevelés, informatika, tanulószoba 

 KISISKOLA szabályai: 

o A délelőtt folyamán a kisiskola négy osztálya egymás közötti egyeztetés alapján, 

külön időpontban megy ki levegőzni. 

 Hangsúlyozzuk a szappanos kézmosás gyakoriságát és a kézfertőtlenítést. 

 



 Köhögési etikett: 

o papírzsebkendőbe köhögünk, tüsszentünk, utána eldobjuk a zsebkendőt a 

szemetesbe és kezet mosunk! Csak papírtörlőt használunk! 

o Gondoskodjon a szülő, hogy a gyerek is hozzon magával papírzsebkendőt! 

 A hetesek feladata (osztályfőnök hívja fel a figyelmüket!): 

o Alapos szellőztetés minden szünetben, ill. ha lehetséges órák alatt is legyen nyitott az 

ablak. 

 Mindenki a saját eszközeit használja, ne cserélgessék. 

 Testnevelés órák az időjárástól függően az udvaron zajlanak, testnevelők ismertetik a 

szabályokat. 

 Szünetekben az osztályok, az osztályfőnök által meghatározott helyen gyülekeznek 

becsengetéskor, majd az ügyeletes tanár engedi be őket. 

 Az udvarra a 2. a 3. és a 4. óra utáni szünetekben kell kimenni. A 3. és 4. évfolyam ezekben a 

szünetekben sem megy ki az udvarra. 

 Szülői értekezleteket hagyományos formában nem tartunk, osztályfőnökök online 

tájékoztatják a szülőket. 

 Ebédelés: 

o Szeptember 02-tól a felsősök szünetekben, az alsósok órák alatt ebédelnek: 

 4. óra második felében 11:05-től az 1.a majd 1.b 
 5. órában 2.a, 2.b, 3.a, 3.b 
 6.óra első felében 4.a, 4.b. 

o Lehetőleg 14:30-ig lesz ebédeltetés (TANKERÜLETI ENGEDÉLY!) 
o Az ebédlőt rendszeresen takarítjuk. 
o Felhívjuk a gyerekek figyelmét az alapos szappanos kézmosásra, kézfertőtlenítésre az 

étkezéskor. 
o Az osztályok keveredését elkerülendő, meghatározott helyen étkezhetnek. 
o Sorban álláskor 1,5 méteres távolságot kell tartani. 
o A gyerekek által használt edények cseppfertőzéstől való távoltartása. 
o A tálaláskor használt edényeket a gyerekek ne tapogassák össze. 
o Kenyeres kosarakat nem adhatják át egymásnak a csoportok. 
o A konyhai dolgozók egészségi állapotának monitorozása az üzemeltető felelőssége. 

 Fertőzéssel érintett intézmények: 
o Pozitív koronavírus teszt esetén az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Kp.) értesíti az 

EMMI Államtitkárságát, vizsgálatot végeznek, és az Operatív Törzs dönt a digitális 
munkarend bevezetéséről. 

o Ezalatt a tanulók oktatási céllal nem látogathatják az intézményt. 

Információ: 

www.kormany.hu 

www.oktatas.hu 
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