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Járványügyi szabályzat 2020.  augusztus 31-től, kiegészítve 
2020. szeptember 8-án az EMMI VIII/5222-1/2020/KOAT 
miniszteri módosításaival és az Operatív Törzs illetve 
Magyarország Kormányának további rendelkezéseivel. 
 
Az alábbi szabályok betartása minden az iskolával személyes 

kapcsolatba kerülő személyre nézve kötelezőek! 
 

Iskolánkban a tanévet szeptember 1-én elkezdjük és bízunk benne, hogy a 
tanévet minden különösebb fennakadás nélkül végig tudjuk járni. 
Ez jelentős részben rajtunk és Önökön is múlik. 

Tisztelettel kérem, hogy különleges figyelemmel olvassák el ezt az iskolai 
útmutatót. A hatósági utasításokat és ezen útmutató szabályait feltétlenül 

tartsuk be mindnyájan! 

 Az iskolába csak a hatósági utasítás szerint 14 napja Magyarországon 

tartózkodó, semmilyen karantén kötelezettséggel nem rendelkező 

személyek jöhetnek; 

 a koronavírus tüneteinek gyanúja esetén semmiképpen ne hozzák az 

iskolába gyermeküket. (láz, köhögés, ízlelési és szaglási problémák) 

Kérjük, ezt a megszokottól is sokkal szigorúbban vegyék, mivel az 

egész intézményt veszélyezteti egészségügyi és oktatási szempontból 

is, ha valaki munkahelyi vagy egyéb kötelezettségek miatt a betegség 

gyanús állapotú gyermekét az iskolába hozza! 

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt 

otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi 

zárójelentéssel jöhet újra az intéménybe. Hatósági karantlén esetén a 

járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó 

határizatot löteles bemutatni!   

 Kérjük, hogy amelyik család megteheti, a gyermeket ne hozza reggeli 

ügyeletbe, s lehetőség szerint vigye haza a tanítás után illetve a 

napközi befejeztével minél korábbi időpontban; 

 minden gyereknél legyen kibővített tisztasági csomag, melynek 

kötelező alkotó elemei: maszk, kézfertőtlenító, törölközö, kulacs a 

szokásos dolgokon kívül; 

 a maszk orrot és szájat eltakaró eszköz, amit teljes funkciójával 

kötelező használni; 

 a szülők/kísérők reggel a kertkapunál búcsúzzanak el gyermeküktől, 

már az udvarra se jöjjenek be;  
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 az utolsó óra, és a 14,45-kor kezdődő tanuló időszak között az 

osztályok az udvaron (rossz idő esetén a termekben) illetve az 

ebédlőben tartózkodnak. Ebben az időszakban a hazamenőkre váró 

szülők a kertkapu és a kereszt közötti járdán várakozhatnak. Rossz 

idő esetén az utolsó óra után, ebéd után és 14,45 előtt kimennek az 

osztályok, az udvarra, hogy akiért jöttek, az hazamehessen! 

 esőmentes időjárás esetén a gyerekek a tanulási idő után szintén az 

udvaron lesznek ott találják meg gyermeküket;  

 esős idő esetén a gyerekek tanári kísérettel, osztályonként fognak 

kimenni az udvarra meghatározott időközönként: 16 órakor, 16,30 

órakor és 17 órakor, ekkor (a köztes időben nem) vehetik át 

gyermekeiket. Akikért még nem jöttek, a következő kimenetelig 

alsós/felsős ügyeletben lesznek, ahol kötelező a maszk viselése; 

 a várakozó felnőttek 16 óra után a kézilabdapályán (kék burkolat) 

tartókodhatnak, és kérjük ne csoportosuljanak; 

 az egyedül hazamenő gyermekeknek - amint nincs már dolguk az 

iskolában – azonnal el kell hagyniuk az intézmény teljes területét; 

 kérjük, hogy a gyermekekre várakozó szülők esetlegesen ott levő 

testvérek tartsák be a fent meghatározott tartózkodási korlátozásokat 

és amint megérkezett gyermekük, hagyják el az intézmény területét; 

 kérjük együttműködésüket, megértésüket és türelmüket a részletes és 

várhatóan esetenként több időt igénybevevő szabályozással 

kapcsolatban! Mindannyiunk egészésége és a normál tanítási rend 

működése érdekében van szükség ezekre a szabályokra;  

 az iskola épületébe csak hivatalos indokkal és szájmaszkot viselve, 

testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után léphetnek be felnőttek, 

vendégek; 

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intzéményvezető 

előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére 

szervezett programon való részvétel céljából! 

 minden belépő (dolgozók, tanulők, vendégek) testhőmérsékletét infra 

hőmérővel megmérjük; 

 a portánál illetve a tornaterem bejáratánál automata kézfertőtlenítő 

adagoló került kihelyezésre, melyet az ajtókon áthaladáskor kötelező 

használni! 

 az osztályok saját tantermükben reggeliznek és uzsonnáznak, az 

ebédet az ebédlőben fogyasztják, létszámkorláttal és távolságtartással, 

az osztályok keveredését lehetőség szerint elkerülve – ez várhatóan 

megnyújtja az ebédelési időt; 

 elvesztés, elszakadás esetén maszk vásárolható a portán; 

 az udvari szünet az alsősok és felsősök számára elkülönítve lesz 

megtartva; 

 a testnevelési órákat – amennyiben az időjárás megengedi - az 

udvaron tartjuk; 



 az épületben a szünetekben a termeket szellőztetjük, a tanulóknak, a 

mosdó használatán kívül, az osztálytermekben kell tartózkodniuk; 

 a tanári szobát és az intézmény közös használatú helységeit 

rendszeresen ózongenerátorral fertőtlenítjük; 

 a tantermen kívül a felsősök számára maszk viselése kötelező, az 

alsósoknak ajánlott; 

 a felső tagozatosok számára az órákon ajánlott, illetve a tanár 

kérésére kötelező a maszk viselés; 

 a mosdókban, termekben fertőtlenító szappan, illetve kézfertőtlenítő 

található, valamint rendszeresen fertőtlenítjük a sokak által használt 

felületeket; 

 a földszinti, illetve emeleti folyosókat, mosdókat csak az ottani  

osztályok tanulói használhatják, kivéve az osztály szintű csoportos 

mozgást; 

 csak az informatika, kémia, testnevelés és angol órákon lehetséges a 

saját tantermen kívüli oktatás; 

 osztálymiséken a maszk használata kötelező; 

 a hétfő reggeli imát a tanulók a saját termeikben hallgatják meg 

kihangosítással; 

 a szülői értekezleteket az osztályok és az osztályfőnök egyeztetése 

alapján szabadtéren vagy nagy méretű teremben a távolság tartási 

szabályok betartásával és maszk viselésével, illetve online módon 

lehetséges megtartani; 

 betegség gyanúja esetén a gyermeket elkülönítjük, az illetékes orvost 

és a szülőt haladéktalanul értesítjük; 

 a hiányzások igazolása a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 

foglaltak szerint érvényes, és az iskola Házirendje szerint történik, a 

koronavírustól való aggodalom miatt csak az arra orvosi igazolással 

rendelkezők illetve karanténra utasítottak hiányozhatnak igazoltan!  

Ezek a szabályok kizárólag a koronavírus veszélyének időszakára 
vonatkoznak!  
Mindnyájunk érdekében nyomatékosan kérem, hogy közösségünk és 

családjaink iránt viselt felelősséggel fogadják el, és tartsuk be mindnyájan a 
szabályozást! 

Közös érdekünk, hogy a nevelési-oktatási munkát iskolánkban hagyományos 
módon tudjuk végezni. Az év eleji ismétlés lehet, hogy hosszabb lesz mint 
más években, kollégáimmal együtt fontosnak tartjuk, hogy a tavaszi időszak 

esetleges hiányait pótoljuk.  
 

Budapest, 2020. augusztus 30. módosítva szeptember 8,  
frissítve: 2021. január 4. 
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