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AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet 431/2020. (IX. 18.) az 

iskolákra vonatkozóan újabb szabályokat vezetett be. Szintén változott a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

által kiadott: Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban 2020.09.21-én.  

Az új szabályok félkövérrel jelennek meg. A többi rendelkezés visszavonásig érvényben marad. 

1. Amennyiben valaki a Covid–19 vírusfertőzésre jellemző tüneteket észlel magán, tilos az 

intézményben megjelennie! 

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

 a pedagógus a személyügyi-munkaügyi előadónál (Kozma-Gál Margit 06-30 438-6495) és az 

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

iskola vezetőnél (Kovács Adria 06-20 483-6737) 

 a nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazott a személyügyi-munkaügyi előadónál 

(Kozma-Gál Margit  +36 1 212 14 94/123) és a gazdasági vezetőnél (Trippon László 06-30 

407-7517) 

Emellett telefonon hívja fel háziorvosát és tájékoztassa állapotáról! A további teendőket ő határozza 

meg. 

2. Koronavírus fertőzött dolgozóra vonatkozó szabályok 

 a beteg dolgozó, ha legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek 

kezdete után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó, amelyet a háziorvosa 

igazol.  

 a tünetmentes fertőzött izolációja a fertőzés igazolása utáni 10. napon oldható fel, 

amelyről háziorvosa vagy a járványügyi hatóság ad ki igazolást. 

 

3. Teendők pozitív koronavírusos személlyel való szoros találkozás esetén 

Az a dolgozó, aki valószínűsített vagy pozitív koronavírusos személlyel szoros kapcsolatba került 

 10 napra járványügyi megfigyelés alá kerül otthonában, ha közben tüneteket nem 

produkál. Utóbbi esetben jelenti háziorvosának a változást.  

 a járványügyi megfigyelés az új rendelkezések szerint 10 napon belül már nem oldható 

fel két negatív PCR-teszttel. 

Az iskolában tehát kizárólag akkor jelenhet meg a dolgozó, ha lejárt a tíznapos járványügyi 

megfigyelése és erről igazolással rendelkezik.  

A megfigyelés lezárultáról köteles tájékoztatni az iskolaorvost vagy a védőnőt (Bak Zsuzsa, 

Monostori Krisztina +36 1 212 14 94/114), és a személyügyi-munkaügyi előadót (Kozma-Gál Margit 

+36 30 438-6495).  

4. A védekezési szabályok betartása  

Az intézmény dolgozójának kötelességei: 

• az intézménybe történő érkezéskor a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni magát.  

•          csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos  

tisztifőorvos által meghatározott mértéket. 

•          a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő szert használni.  

• a nap folyamán az épületben szájat és orrot eltakaró maszkot szabályosan viselni.   

• a távolságtartás szabályait figyelembe venni.  

•      a szokványos üdvözlési formákat (pl. kézfogás, ölelés) kerülni. 



 

5. Védőfelszerelés használata az egyes munkakörökben dolgozók számára 

 

Konyhai dolgozók 

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

kézfertőtlenítő rendszeres használata a munkaidő alatt kötelező. 

 A munkaidő teljes időtartama alatt kötelező szájat és orrot eltakaró maszk viselése, továbbá 

élelmiszerrel végzett munkavégzés, illetve terítés, tálalás alkalmával vékony gumikesztyű 

használata. 

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

alkoholos kézfertőtlenítést követően, védőruhában, szájmaszk és lábzsák viselésével lehetséges. 

Takarító személyzet 

 a takarítást végző dolgozóknak egészségük védelmében a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszközt kell használnia. 

 a takarítás teljes során kötelező szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

Iskola-egészségügyi szolgálat 

 arcpajzs vagy orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.  

 szükség esetén gumikesztyű viselése. 

Adminisztratív dolgozók 

 orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező a folyosón és az irodákban. 

Portások és karbantartók 

 orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező, 

Pedagógusok 

 arcpajzs vagy orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező a tanórákon, a folyosón, a 

tanári szobákban. 
 

   

6. Külföldre utazni szeptember 1-je után a dolgozónak tilos. Különleges esetekben köteles a 

kiutazást írásban kérvényezni az intézmény vezetőjénél. 

 

7. Pedagógusokra vonatkozó külön rendelkezések 

 

a) védelmi szabályok betartása 

o a pedagógusok védelme érdekében 

 a kollégák arcvédő pajzsot vagy orrot és szájat eltakaró maszkot használnak.  

 amennyiben gyanús tüneteket tapasztal egy tanulónál, azonnal küldje őt az 

iskolaorvosi rendelőbe. 

 a diákokkal folytatott folyosói értekezések során tartsa be a kellő távolságtartást. 

o a diákokra vonatkozó szabályok betartatása tanórákon. 

 felügyeli a tantermek folyamatos szellőztetését. Ha erre nincs mód, megkéri a hetest, 

hogy szellőztessen a szünetben.   

 az osztályok tanteremváltása esetén ügyel rá, hogy a kijelölt diák felületfertőtlenítést 

végezzen.  

 betartatja a köhögési etikettet: köhögéskor, tüsszentéskor papírzsebkendőt használunk, 

a használt zsebkendő azonnal a kommunális szeméttartóba kerül, majd kézmosás vagy 

–fertőtlenítés következik. Ügyel arra, hogy a hulladékokat a megfelelő gyűjtőbe 

helyezze el a tanuló. 

 a hetedik órát tartó pedagógus felszólítja a hetest, hogy ürítse ki a szelektív gyűjtőket a 

központi gyűjtőbe.  

 a pedagógus ügyel rá, hogy a diákok ne tartsanak enni- és innivalót a padon és a 

padban. Az élelmiszert, innivalót a táskába teteti.  



 ha látja, hogy a diákok a megszokott módon üdvözlik egymást (pl. kézfogás, ölelés, 

puszi), emlékezteti őket a megfelelő távolságtartásra.  

 azok a pedagógusok akik több osztályba járó diákoknak tartanak órát, szólítsa fel őket 

a maszk használatára. (pl. második idegen nyelvi órák, fakultációk, hittan órák) 

 

o beosztás szerint a tanulók testhőmérséklet mérését végzi. 

o a szünetekben a pedagógus a meghatározott beosztás szerint folyosói felügyeletet lát el.  

o a meghatározott időben lekíséri a diákokat az ebédlőbe és ügyel az étkezési szabályok 

betartására.  

 Az ebédelés szabályai 

Az étkező tanulók meghatározott időben pedagógus kíséretével mennek be az ebédlőbe. 

Sorban állás alatt a tanulók közötti távolságnak legalább 1,5 m-nek kell lennie.  

Mindkét ebédlőbe csak szakszerű alkoholos kézfertőtlenítés után szabad belépni.  

Szájmaszk viselése az ebédlőben kötelező, csak az asztalnál ülve, az étkezés 

megkezdésénél szabad levenni.  

 

b) Különleges szabályok betartatása 

- a testnevelés órák rendje, az öltözők használata 

o a négy öltöző közül csak egyetlen fiú és egyetlen lányöltöző használata engedélyezett 

egyszerre. 

o a következő órán a másik két öltözőt használnak a diákok. 

o az öltözőket becsengetéskor a tanárok bezárják. Az éppen nem használt öltözőket a takarítók 

fertőtlenítik. 

o párhuzamos testnevelési órák esetén az egyik osztály nem öltözik át, hanem a pedagógus 

vezetésével elsétál a Vasas pályára vagy a Városmajorba stb. 

o az átöltöző osztály a szabadban végezzen testnevelési feladatokat, lehetőség szerint kerülve a 

testi érintkezést. 

o a tornatermeket csak nagyon indokolt esetben használjuk, hiszen ezek fertőtlenítése napi több 

alkalommal nem valósítható meg. 

o a tanulók nem vihetnek értékes holmit a testnevelés órára. mert a testnevelő tanárok nem 

tudnak felelősséget vállalni értük; a diákok értékeiket a saját szekrényükben tárolják. A 

néptánc órák döntő többségükben elméleti órává változnak, a pedagógus az osztályteremben, 

illetve az udvaron (általános iskola) foglalkoztatja a diákokat.  

o a felmentett tanulók is jelen vannak a testnevelés órák helyszínén. 

- Az informatikatermek használata 

o a diákokat a pedagógus engedi be a termekbe. 

o a terembe való belépéskor és a terem elhagyásakor a diákok kötelezően fertőtlenítik a kezüket.  

- Az előrehozott érettségivel rendelkező, a mindennapos testnevelés alól felmentett tanulókra 

vonatkozó szabályok 

o az érintett tanulók az adott nyelvi csoport termében tartózkodnak, de szabadon elfoglalhatják 

magukat. 

o ebédelni külön nem mehetnek el, csak az adott évfolyamra megjelölt idősávban. 

o a mindennapos testnevelés alól felmentett tanuló, ha az adott óra napközben van a 

testnevelés órák helyszínén tartózkodik. 

- Osztályfőnöki engedély nélkül a tanítási idő végéig egyetlen tanuló sem hagyhatja el az épületet. Nem 

engedélyezett a boltba való kimenetel.  

 

 

 



Tanórák, csengetési rend, ebédeltetés   

     tanóra szünet 

1. óra 7. 45 8.30 8.30-8.45 

2. óra 8. 45 9.30 9.30-9.45 

3. óra 9. 45 10.30 10.30-10.45 

4. óra 10. 45 11.30 11.30-11.45 

5. óra 11. 45 12.30* 12.30-12.50 első ebédszünet (7-8. évfolyamosok ált iskola,gimnázium+9.b) 

6. óra 12. 50 13.35** 13.35-13.55 (második ebédszünet (9-10. évfolyam) 

7. óra 13. 55 14.40*** 14.40-15.00 (harmadik ebédszünet (11-12. évfolyam) 

8. óra 15. 00 15.45 15.45-15.55 

9. óra 15. 55 16.40   

 

* Az adott évfolyamokon tanító kolléga 12.25-kor viszi le a gyerekeket ebédelni 

**  Az adott évfolyamokon tanító kolléga 13.30-kor viszi le a gyerekeket ebédelni  

*** Az adott évfolyamokon tanító kolléga 14.35-kor viszi le a gyerekeket ebédelni  

 

 

 

 

 


