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Tárgy: védekezési intézkedések dolgozók számára 

 

Az igazgatói utasítás az EMMI 2021. május 24-én kiadott és 2021. augusztus 25-én módosított eljárásrendje 

alapján az intézmény sajátosságait figyelembe véve készült. Az EMMI, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(NNK) és az Operatív Törzs újabb döntése alapján módosíthatja az igazgatói utasítást. Az intézkedési tervet 

elhelyezzük az intézmény honlapján és elektronikus formában elküldjük a szülőknek és a felső tagozatos általános 

iskolásoknak és a gimnazistáknak. Az igazgatói utasítás érvénye 2021. augusztus 30-án lép életbe és a központi 

módosításig érvényes. 

Az intézmény biztonságos működtetése  

Intézményünkben a koronavírus megjelenésének és terjedésének megakadályozása érdekében a munkavállalók 

a következő szabályokat kötelesek betartani: 

1. Amennyiben valaki a koronavírushoz hasonló tüneteket észlel magán 

 láz,  

 fáradtság és száraz köhögés, 

 nehézlégzés, 

 hirtelen kezdetű szaglásvesztés,  

 ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara 

 izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás,  

 torokfájás, hasmenés, hányás, 

Tilos az intézményben megjelennie! 

Telefonon feltétlenül jelezze távollétének okát (esetleg házi karanténba helyezését). 

 a pedagógus a személyügyi-munkaügyi előadónál (Szilágyi Ibolyánál +36 1 212 14 94/123) és 

az adminisztratív igazgatóhelyettesnél (Diószeghy Csaba 06-20- 484-5448) 

 a nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazott a személyügyi-munkaügyi előadónál 

(Szilágyi Ibolyánál +36 1 212 14 94/123) és a gazdasági vezetőnél (Trippon László 06-30-407-

7517) 

 Telefonon hívja fel háziorvosát és tájékoztassa állapotáról! A további teendőket ő határozza meg. 

 Az, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy 

kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi 

hatóság által  kiadott, járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 
 

2. Pozitív koronavírusos személlyel találkozás esetén 

Az a dolgozó, aki pozitív koronavírusos személlyel találkozott 

 és karantén rendeltek el a dolgozó számára, a járványügyi hatóság és a háziorvos utasításait 

kövesse 

3. A védekezési szabályok betartása az alábbiak szerint mindenkire vonatkozik 
 

• a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő zselék használata, 

• megszokott üdvözlési formák (pl. kézfogás, ölelkezés) kerülése,  

• köhögéskor, tüsszentéskor papírzsebkendő használata, amit ezután azonnal dobjon el, 

•      szájmaszk viselése nem kötelező, de ennek használata engedélyezett, a szájmaszkot az intézmény  

     biztosítja. 
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4. Védő felszerelés használata az egyes munkakörökben dolgozók számára 

 Konyhai dolgozók 

o A konyha területére csak szakszerű alkoholos kézfertőtlenítést követően szabad belépni. 

Kézfertőtlenítő rendszeres használata a munkaidő alatt kötelező. 

o A munkaidő teljes időtartama alatt vékony gumikesztyű használata (pl. élelmiszerrel 

végzett munkavégzés alatt, illetve terítés, tálalás alkalmával). 

o A konyha területére külső személyek belépése (szállítók, karbantartók) csak szakszerű 

alkoholos kézfertőtlenítést követően, védőruhában, szájmaszk és lábzsák viselésével 

lehetséges 

 Takarító személyzet 

o A takarítást végző dolgozóknak a felhasznált szernek megfelelő védőeszközt kell 

használnia. 

 Iskola-egészségügyi szolgálat 

o arcpajzs használata kötelező,  

o orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező, 

o szükség esetén gumikesztyű viselése. 

 Adminisztratív dolgozók 

orrot és szájat eltakaró maszk használata szájmaszk viselése nem kötelező, de ennek használata 

engedélyezett 

 Portások és karbantartók 

orrot és szájat eltakaró maszk használata szájmaszk viselése nem kötelező, de ennek használata 

engedélyezett 

 Pedagógusok 

o arcpajzs vagy orrot és szájat eltakaró maszk használata szájmaszk viselése nem kötelező, 

de ennek használata engedélyezett, a szájmaszkot az intézmény biztosítja. 

 

 

5. Kizárólag a karantén lejártát vagy a gyógyulást bizonyító dokumentumoknak az iskolaorvosnak( Bak 

Zsuzsa, Monostori Krisztina+36 1 212 14 94/114) és a személyügyi-munkaügyi előadónak (Szilágyi 

Ibolyánál +36 1 212 14 94/123)  eljuttatása után jelenhet meg személyesen az iskolában 
 

. 

 
 

Az újabb kormányzati vagy járványügyi hatósági döntések alapján az igazgatói utasítás módosul. 

Az ebben meghatározottakat az intézmény alkalmazni fogja. Addig a felsorolt intézkedések maradnak életben. 

 

Budapest, 2021. augusztus 28.  

           


