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Járványügyi intézkedések 

 

Intézmény járványügyi takarítása, fertőtlenítése 

• Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást történt a tanévkezdés elött, melyet a tanév 

megkezdése után minden nap folytatjuk. 

• A kötelező napi takarításon túl napközben is felületfertőtlenítéseket történnek. A tantermekben a napi tanórai 

tartózkodások között minimum egyszer, a nagyszünetben, felületfertőtlenítő sprayvel a padfelületek és kilincsek 

fertőtlenítése megtörténik. 

• A tanórák után mindenre kiterjedő, teljes körű fertőtlenítő takarítást végzünk. 

Biztonságos környezet kialakítása 

• Minden osztály ugyan abban a teremben tartózkodik egész nap. Ez alól csak azokon az órákon van kivétel, 

amelyeken csoportbontás vagy az eszközök szükségessége indokolja (nyelvi bontás, szakmai bontás, informatika, 

testnevelés). 

• Idegeneknek az iskolába bejönni tilos. Ha nem tanuló és nem iskolai dolgozó szeretne bejönni az iskolába, 

annak a portán le kell jelentkezni, és a járványügyi szabályoknak megfelelően, engedéllyel léphetnek be az 

intézménybe, mely intézményben tartózkodása alatt maszkot kell viselnie. 

• Tanulóknak az iskolába történő belépés két kapun, két bejárati ajtó felől történhet a csoportosulások elkerülése 

végett. 

• A belépő diákok mindegyikének kötelező a kézfertőtlenítés, melynek megtörténtét kollégák ellenőrzik. 

• Az intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló és dolgozó léphet be. Erről 

osztályfőnökön keresztül tájékoztatjuk a szülőket. A szülők kötelesek egy nyilatkozat kitöltésével ezen kitétel 

tudomásulvételről nyilatkozni. 

• Az osztálytermekben osztálylétszámokhoz mérten az iskola gondoskodott a tanulók lazább elhelyezéséről, 

lehetőségekhez mérten az osztályokat a nagyobb befogadó képességű termekbe lettek elhelyezve.  

• A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.  

• Szorgalmazzuk a nyitott ablakoknál, ajtóknál történő tanítást (a huzat elkerülése mellett), de mindenképpen 

szellőztetés folyik a szünetekben. 

• A tanulók csoportosulására fokozottan felhívtuk a figyelmet és ezt ellenőrizzük.  

• A közösségi tereken, folyosókon és az udvarom kérjük a szájat és orrot eltakaró maszk viselését. 

• Az iskola csengetési rendjének esetében minden szünetben minimum 10 perces szünetet biztosítunk. 

• A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért figyelmeztető 

feliratokkal láttuk el ezeket a helységeket. 

• A mosdókban szappanos kézmosásra és papírtörlő használatára lehetőséget biztosítunk. Felhíjuk mindenki 

figyelmét ezek szigorú használatára. 

• A szülői értekezleteket csak a 9-es osztályokban kerülnek megrendezésre, mely osztályoknak is különböző 

napokon kerül beütemezésre. A felmenő évfolyamokon a szülőket KRÉTA rendszeren keresztül tájékoztatják az 

iskolai teendőkről és a szülői értekezlet témáiról az osztályfőnökök. 

Eljárásrend fertőzött személy esetén 

• Amennyiben intézményünkben jogviszonyban álló tanuló, oktató vagy egyéb alkalmazott igazolt koronavírus-

fertőzöttségéről az intézmény vezetése tudomást szerez, akkor azt az Emberi erőforrás Minisztérium szeptember 

1-i tájékoztatójának megfelelően haladéktalanul bejelenti a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen. A 

bejelentésnek tartalmaznia kell az érintettek számát, státuszát, tanuló esetén az érintett csoport/osztály 
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azonosításához szükséges információkat. Ezt követő intézkedések elrendelésére, például rendkívüli szünet, az 

Oktatási Hivatal, míg digitális munkarend elrendelésére az adott intézményben az Operatív Törzs jogosult. 

• Ha a szülő gyermekénél tüneteket észlel, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodni köteles a gyermek 

orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van.  

• Ha az iskolában észlelünk koronavírus gyanús tüneteket valamely tanulón, akkor a tanulót az erre kialakított 

betegszobában elkülönítjük, tanári felügyeletet biztosítunk neki. Értesítjük szüleit, hogy a tanulót 

tömegközlekedés igénybevétele nélkül szállítsa haza, miközben értesítjük az iskolaorvost és a tanuló 

gyermekorvosát is. 

 

Testnevelési órák tartása a vírus helyzet tekintetében 

1. Az osztály az épületen kívül várakozik, rossz idő (eső) esetén a tornaterem előterében, a 1,5 távolságok 

betartásával. 

2. Az öltözőben és a torna épültben csak az adott osztály tagjai tartózkodhatnak. Sport, testnevelés ügyintézése 

céljából egyesével az oktatót fel lehet keresni. 

3. Az öltözőbe csak engedéllyel lehet bemenni. 

4. Felöltözés elött köteles mindenki kezet mosni.  

5. Az óra végén az öltözőt átöltözés után azonnal el kell hagyni, másra várakozni tilos. 

6. Az intenzív mozgás hatására bekövetkező intenzív légzésnél a távolságtartást mindenki igyekezzen betartani, 

a lehetőségekhez mérten. 

7. Mindenki csak a saját felszerelésében tornázhat. 

8. Rosszul lét esetén azonnal értesíti az órát vezető oktatót, és az iskola elkülönített helységébe kell mennie 

kivizsgálás céljából. 

9. A testnevelői szobába maszk nélkül belépni tilos. 

10. A testnevelés órák időtartama a csoportok zökkenőmentes váltása érdekében 35 perc. 

 

Iskolai étkeztetés 

• Az étkezőbe belépés kézmosás és kézfertőtlenítés után történhet. 

• A tanulók az étkezőben szellősen, kellő távolságban foglaljanak helyet az étkezéshez, ezt kihelyezett feliratok 

segítik. Kérünk mindenkit, hogy ha teheti, hozzon magával saját használatra evőeszközt, ellenkező esetben az 

iskola biztosítja azt, de az eddig megszokott rendszertől eltérően a konyhásnéni adja a tanulóknak, elkerülendő azt, 

hogy az evőeszközök között keresgélve minden eszközt megérintsenek. 

• Fontos, hogy a konyhásnénitől kapják a tanulók a kenyeret, pékárut is, melyet szabadon kérhetnek.  

• Az iskolai étkezőben figyelmet fordítunk arra, hogy a tanulók ne csoportosuljanak, az eszközöket fokozattan, 

szakszerűen, géppel mosogatjuk.  

• Az evőeszközök használatánál figyelmet fordítunk a közös használatú eszközök (tálcák, tányérok stb.) 

tisztántartására, megfelelő hőfokon való mosogatására. 

Kollégium 

• A kollégiumokban lakó tanulók figyelmét felhívjuk, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal 

jelezzék a támogató oktatónak. A tanulók egészségvédelméért a kollégium a felelős a szülő helyett, ezért a lakókat 

naponta kikérdezzük(szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést 

végezünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk, erről dokumentációs naplót vezetünk. 

• A kollégiumi elhelyezés során törekedtünk arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók kerüljenek egy-

egy kollégiumi szobában elhelyezésre.   

• Kollégiumonként a férőhelyek 5%-át üresen hagytuk, és elkülönítés, hatósági karantén számára egy helyszínt 

különítettünk el.  
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