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1. Az intézményben minden telephelyen alapos mindenre kiterjedő 
fertőtlenítő takarítást kell elvégezni! A fertőtlenítő takarításkor a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlását kell figyelembe venni. A 
www.nnk.gov.hu weboldalon közzétett tájékoztató ad iránymutatást. 

2. Intézményünket kizárólag egészséges tüneteket nem mutató gyermek, 
tanuló, dolgozó (pedagógus, a pedagógiai munkát közvetlenül segítő és 
egyéb dolgozó) látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 
gyermeknél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés van. Amennyiben egy 
családból több testvér jár az iskolába és az egyiken betegség jeleit 
tapasztalja a szülő, az orvosi szakvéleményig a többi gyermek sem jöhet 
iskolába. 

3. Az iskolába való belépés előtt a bejáratnál elhelyezett automata adagolóból 
a kézfertőtlenítő használata kötelező. Ezt a tanlóink és dolgozóink a nap 
folyamán többször is igénybe vehetik. Alkalomszerűen testhőmérsékletet 
mérünk. 

4. Az iskola területén a másfél méteres távolság nem tartható, ezért a zárt 
közösségi terekben a maszk használata mindenki számára – tanuló és 
dolgozó - kötelező! Tanórákon ülésrendet alakítunk ki, melyet a tanulók 
kötelesek betartani. Tanórákon a maszk használata lehetséges, de nem 
kötelező.  

5. Az iskolában az egy osztály egy terem elvén szervezzük meg a tanórákat, 
figyelembe véve az esetleges csoportbontásokat. 
A csoportbontott tanórák alkalmával az osztályok váltásakor 
felületfertőtlenítést kell végezni, melybe a tanulók is bevonhatók. 
Testnevelés órákat (az időjárás függvényében) szabadban kell tartani. Órák 
után az öltöző fertőtlenítését el kell végezni. 

6. A mosdóba csak egyesével mehetnek a gyerekek. Ennek figyelembe 
vételével a tanórák alatt is ki kell engedni a gyermeket a mellékhelyiségbe. 
A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási 
lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési 
lehetőséggel kell kiegészíteni. Ezekben a helyiségekben naponta többszöri 
fertőtlenítés történik, melyről nyilvántartást vezetnek a takarítók. 

http://www.nnk.gov.hu/


7. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek és 
dolgozók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére 
a felhasznált szernek megfelelő védőeszközök biztosítása és azok viselése 
szükséges, melyet az intézmény biztosít számukra. 

8. Időjárás függvényében nyitott ablaknál vagy gyakori szellőztetés mellett 
történik az oktatás. Az óraközi szünetekben folyamatos szellőzést 
biztosítunk. 

9. Az iskola étkezőiben a fokozottan ügyelni kell az étkezés helyszínének 
tisztaságára, rendszeres fertőtlenítésére. Az étkezéseket úgy kell 
megszervezni, hogy az osztályok keveredése elkerülhető, sorban állás 
esetén a védőtávolság betartható legyen. Figyelmet kell fordítani a gyermek 
étkezés előtti és utáni alapos szappanos kézmosására. Étkezőnként egy-egy 
osztály étkezhet egyszerre egy időben. Az étkezés végén a tanulók által 
használt edények, eszközök, poharak tálcák megfelelő hatásfokú 
fertőtlenítő mosogatása ajánlott. 

10. A kollégiumba heti első belépéskor és minden este testhőmérséklet mérése 
történik. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek 
kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok mellett kell 
meghatározni. A közös használatú helyiségekben (konyha, fürdő- és 
illemhelyiségekben) lehetőség szerint tartsák meg a bentlakók a 
távolságtartás szabályait. A kollégiumban a férőhelyek 5%-át üresen kell 
hagyni, elkülönítési- és hatósági karantén helyszín céljából.  

11. Bármilyen hivatalos, iskolával kapcsolatos ügyek intézése, a tanítási időn 
túl, 14.30-tól 16.00-ig történik. Alapos kézfertőtlenítés után és maszk 
használatával lehet belépni az intézménybe. 
 

Az eljárásrendet meghatározó dokumentumok 
- intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a 

járványügyi készenlét idején alkamazandó eljárásrendről. (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma)  

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/inte
zkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf 
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