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Az intézmény látogatása 

 Az intézmény területére csak olyan pedagógus, munkavállaló, illetve tanuló és indokolt 

esetben szülő léphet be, aki a megelőző 2 hét során nem járt külföldön, függetlenül az 

ország besorolásától, illetve az elvégzett tesztek eredményétől. 

 Nem látogathatja az intézményt az a pedagógus, munkavállaló, illetve tanuló és szülő, 

aki betegség tüneteit észleli szervezetében. 

 Az intézménybe történő első belépéskor naponta kötelező a bejáratnál található 

fertőtlenítőszer használata. 

 Az iskola épületeinek közösségi tereiben – az osztálytermek és a nevelőtestületi szobák 

kivételével – kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése a tanulóknak, 

pedagógusoknak, munkavállalóknak. 

 Szülők az intézmény területére csak indokolt esetben (ha telefonon, e-mailban nem 

megoldható), előre egyeztetett időben, lehetőleg szerdai napon léphetnek a védekező 

rendelkezések szigorú betartásával. Az első évfolyamosok szülei gyermekeiket az első 

héten kísérhetik az osztályig, (oda nem léphetnek be) a védekező intézkedések 

betartásával. 

 Az intézmény épületébe a tanulók reggel 7:30 órakor léphetnek be az osztályfőnök 

irányításával a következők szerint: 1-4. évfolyam a főbejáraton, 5-8. évfolyam az 

oldalsó bejáraton. 

 Az iskola épületében és udvarán a tanulók csak nagyon alapos okból várakozhatnak, ezt 

az aulában, egymástól megfelelő távolságra, ülve, védőmaszkban, csendes 

elfoglaltsággal (pl:olvasás) tehetik. A tanítási órák után az iskola területét el kell hagyni. 

 A gyerekek az iskola délutáni ügyeletén (16-17 óráig) csak szülői kérésre, nyomós 

indokkal vehetnek részt. 

 A napköziseket, ill. az ügyeletben maradó tanulókat a pedagógusok az udvarra kísérik, 

ott adják át a szülőknek. A felsős tanulók a tanulószoba befejezésével önállóan 

hagyhatják el az épületet. Az a szülő, aki a házirendben meghatározott időtől eltérően 

vinné el adott napon a gyermekét, azt előre jeleznie kell írásban a pedagógusnak. 

 

Intézkedések biztonságos munkarend megteremtésére 

 Tanári ügyelet:  

speciális ügyeleti rendszert alkalmazunk az osztályok keveredésének az elkerülése 

érdekében. Minden osztályfőnök a saját osztályában ügyel, biztosítva, hogy a tanulók 

csak a mellékhelyiség használata céljából hagyják el a tantermet. 

 Az udvari szünetek rendje:  

az 1-4. évfolyam a főbejáraton mehet a napközis udvarra, az 5-8. évfolyam az oldalsó 

bejáratot használva megy az udvar jobb oldalára. 

 

 



 Büfé használat rendje: 

a tanulók maszkban és megfelelő távolságot tartva várakozhatnak.  

Az évfolyamok az alábbi rendben vásárolhatnak: 

   7:30-tól 8:00-ig a 7-8. évfolyam 

   8:45-9-ig 5-6. évfolyam 

   9:45-10.00-ig felső tagozat 

   10:45-10-55-ig és 11.40-11.50-ig 1-4. évfolyam 

Minden tanuló törekedjen arra, hogy csak egyszer vásároljon. 

A rend fenntartására pedagógus ügyel. 

 

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 

használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után 

minden belépő alaposan fertőtlenít, ill. kezet mos (a gyerekek, tanulók esetében inkább 

szappanos kézmosás). 

 A tanítási nap folyamán szúrópróbaszerűen mérünk testhőmérsékletet. 

 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet ha mód 

van rá, vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel bővítünk.  Kéztörlésre 

papírtörlőket helyezünk el.  

 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak már az első tanítási napon 

(osztályfőnököktől).  A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: 

papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő 

szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

 Ha az idő megengedi, tanórákon az intézmény ablakait nyitva tartjuk a fokozott 

szellőztetés miatt. 

 

Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

 Fokozottan figyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

 Az étkezések megszervezésénél kiemelten figyelünk arra, hogy az osztályok, csoportok 

keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

 Étkezéskor biztosítjuk a tanulók közötti 1-1,5 m-es távolságot. 

 Szülői igény esetén a menzás tanulóknak lehetőségük van az ebéd csomagban történő 

elvitelére külön térítés ellenében. 

 

Takarítás, fertőtlenítés  

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 

kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók 

csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítésére kerüljenek. A fertőtlenítést el kell végezni napközben több alkalommal, de 

mindenképpen szünetek végén és a váltócsoportok érkezése előtt. 



Teendők beteg személy esetén 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, más munkavállalónál fertőzés tünetei 

és/vagy 37,3 °C magasabb testhőmérséklet észlelhető, haladéktalanul elkülönítjük 

(orvosi szoba), egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Minden ilyen esetben a szülő/gondviselő 

értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül 

keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az 

orvos utasításainak alapján járunk el. 

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza. 

 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 

mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

 

Tanulói hiányzások kezelése 

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt 

hiányzásnak  tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló 

hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.   

 A szülőknek továbbra is évi 5 tanítási nap áll rendelkezésükre, melyet orvosi igazolás 

nélkül igazolhatnak gyermekük számára. Ebben a helyzetben az intézmény ezt az 

igazolást csak akkor fogadhatja el, ha a szülő előre (még a távolmaradás előtt) jelezi az 

osztályfőnöknek. 

 Egyéb hiányzás esetén a távolmaradó tanuló csak érvényes orvosi igazolással léphet az 

intézménybe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


