
INTÉZKEDÉSI TERV A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN A BAÁR-MADAS 

REFORMÁTUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN 
2020. augusztus 27. 

 

1 
 

Az intézkedési terv az EMMI 2020. augusztus 17-én kiadott eljárásrendje alapján az intézmény sajátosságait 

figyelembe véve készült. Az EMMI, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Operatív Törzs újabb 

döntése alapján módosítja az intézkedési tervet. Az intézkedési tervet elhelyezzük az intézmény honlapján és 

elektronikus formában elküldjük a szülőknek és a felső tagozatos általános iskolásoknak és a gimnazistáknak. 

 

TAKARÍTÁS RENDJE, TAKARÍTÁS A TANÉV KEZDÉS ELŐTT 

 

Alapvető feladatok elvégzése a tanítás megkezdése előtt (augusztus 31-ei véghatáridővel): 

 

- alapos fertőtlenítő takarítás a folyosókon, a tantermekben, tanári szobákban, kollégiumokban, 

adminisztrációs helyiségekben;  

- mosdók, wc-k fertőtlenítő takarítása; 

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; 

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres 

tisztítása; 

- kilincsek, villanykapcsolók vegyszeres tisztítása  

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítása; 

- játékok, sporteszközök tisztítása; 

- radiátorok, csövek lemosása; 

- ablakok, üvegfelületek tisztítása; 

- szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése; 

- képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

- rovar- és rágcsálóirtás; 

- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása a pangó 

víz kifolyása érdekében; 

- az intézmény minden termében, tanári szobájában, mellékhelyiségeiben, a leány és fiú kollégiumban 

az A és B portai bejáróknál kézfertőtlenítő tartályok felszerelése; 

- az intézményben elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő tartályok feltöltése; 

- a mellékhelyiségekben kéztörlésre használatos papírtörlő tartályok felszerelése; 

- a mellékhelyiségekben kéztörlésre használatos papírtörlő tartályok feltöltése. 

A tanítás idején naponta elvégzendő takarítási feladatok: 

 

- fertőtlenítő takarítás a folyosókon, a tantermekben, a tornatermekben, az ebédlőben, a könyvtárban a 

tanári szobákban, az adminisztrációs szobákban;  

- az iskola helyiségeinek rendszeres germicid lámpával történő fertőtlenítése; 

- székek, padok, asztalok vegyszeres tisztítása; 

- kollégium teljeskörű takarítása; 

- mosdók, wc-k, mosdók csaptelepei, WC lehúzók napi többszöri fertőtlenítő takarítása; 

- kilincsek, villanykapcsolók vegyszeres tisztítása; 

- játékok, sporteszközök tisztítása; 

- szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése; 

- az intézmény minden termében, tanári szobájában, mellékhelyiségeiben, a leány és fiú kollégiumban 

az A és B portai bejáróknál a vírusölő hatású kézfertőtlenítő tartályok folyamatos utántöltése; 
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- a mellékhelyiségekben kéztörlésre használatos papírtörlő tartályok utántöltése; 

- az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítés; 

- az informatika teremben használt eszközök – billentyűzet, monitor, egér, egérpad – felületi 

fertőtlenítőszerrel tisztítása a csoportok váltása között; 

- tornatermi öltözők folyamatos takarítása az órarendi beosztáshoz igazítva;  

- Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni 

kell. 

- a folyosókon és a szaktantermekben a tanítás menetétől függő számú takarítás. 

A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése 

szükséges. 

Az órák közötti szünetekben a takarítóknak szájmaszk használata kötelező. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


