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INTÉZMÉNYI PROTOKOLL 
A KORONAVÍRUS-FERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN 

 

A koronavírus okozta fertőzések megelőzése érdekében mindannyiunk közös felelőssége 
a járvány terjedésének megakadályozása, az előírt szabályok betartása. Iskolánk dolgozói 
mindent megtesznek azért, hogy az intézményben minimális legyen a fertőzés kockázata. 
 

Az alábbi listában a szülőket és a diákokat érintő legfontosabb tudnivalókat olvashatják. 
 Az iskolát kizárólag egészséges diákok látogathatják.  
 Kérjük a szülőket, hogy ne lépjenek be az intézménybe, csak előre egyeztetett esetben (pl. 

hivatalos ügyintézés a titkárságon)! Ekkor nekik is kötelező a kézfertőtlenítő használata, és 
viseljenek maszkot az épületben!  

 Ha a szülő gyermekénél koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket észlel (láz, köhögés, 
nehézlégzés, íz- és szagérzékelés zavara), köteles orvosi vizsgálatról gondoskodni és az 
iskolát értesíteni erről. Betegség vagy gyanú esetén nem szabad a gyermeket 
közösségbe engedni!  

 Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, 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, a járványügyi 
megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha bármilyen járványügyi intézkedés (pl. 
járványügyi megfigyelés, hatósági karantén, stb) érinti a családot.  

 Az iskolában és az iskola környékén is kerülni kell a csoportosulásokat.  
 A folyosókon, közösségi terekben kötelező a maszk használata. 
 A tanórákon/foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.  
 Törekedni kell minden esetben a 1,5 méteres védőtávolság betartására.  
 Az osztályok keveredését (pl. szünetekben, mosdónál, öltözőknél) kerülni kell. A 

felsősök csak a felsős mosdókat, az alsósok csak az alsó mosdókat használhatják! Az 
öltözőkkel szembeni mosdókat csak testnevelés óra előtt és után lehet használni!  

 Az iskolába lépéskor minden tanuló köteles a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt 
használni. Belépni csak maszkban lehetséges! 

 Belépéskor minden tanuló és dolgozó kötelező testhőmérséklet mérésen esik át. 
 A napi többszöri szappanos kézmosás nagyon fontos (megérkezéskor, étkezések előtt, 

mosdóhasználat előtt/után)!  
 Senki se ossza vagy kóstoltassa meg ételét/italát osztálytársával vagy más tanulóval és ne 

is fogadjon el semmit társától!  
 A tervezett közös kirándulások a tanév során átszervezésre kerülhetnek vagy 

elmaradhatnak.  
 Napközi/tanulószoba utáni hazaindulás: akik mindig azonos időpontban kísérővel 

mennek haza, őket az iskola Börzsönyi úti bejárat előtt kell megvárni. Kérjük a szülőket, 
hogy ez esetben ne lépjenek az iskolába! 

 Kérjük az iskola közösségéhez tartozó valamennyi személyt, hogy csak hiteles forrásból 
tájékozódjon: az oktatással kapcsolatos híreket a koronavirus.gov.hu, kormany.hu és az 
oktatas.hu felületein kövessék!  
 

Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük! 
 
Diósjenő, 2020. október 01. 
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