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Járványügyi szabályozás 

 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. A következő tünetekkel az iskolába lépés tilos: nátha, köhögés, hőemelkedés, 

torokfájás, fejfájás, izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, fáradékonyság, hányinger, hányás, 

hasfájás! Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Az a tanuló, 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 a gyermeknél koronafertőzés gyanú vagy igazolt fertőzés 

van és az orvos utasításáig a gyermek az intézményt nem látogathatja.  

 

Az iskola udvarra, az iskola épületébe csak az intézmény tanulói és dolgozói léphetnek be.  Belépéskor  

kötelező a testhő megmérése és a vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata! 

 

A tanulók a számukra kijelölt kapun léphetnek be: az 1-2 évfolyam az alsós épület kiskapu; a 3-4. 

évfolyam főbejárat; 5.a, 6.a és a 8.b osztályok magtár felőli kiskapu, a 7.a és a8.a osztály a tornaterem 

melletti kiskapu.  

 

Szünetben az osztályok egyesével, külön-külön meghatározott rendben hagyják el termeiket, más 

osztállyal nem vegyülve!  Az udvaron a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak, az osztályok 

egymással nem keveredhetnek, szükséges az osztályok közötti távolság megtartása. A szünetben a 

terem szellőztetése kötelező (hetesi feladat)!  

 

Eső esetén a tanulók az osztálytermekben tartózkodnak, szellőztetés mellett, tanári felügyelettel!  

 

A mellékhelyiségekben adott osztályból csak 3 fő tartózkodhat! Az osztályok keveredése tilos!  A 

mosdó használata után a kézfertőtlenítés vagy szappanos kézmosás kötelező!  

 

A szünetekben a maszk használata a folyosókon a tanulóknak is kötelező, a tanítási órákon, 

foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.  A tisztasági csomagban minden nap 

fertőtlenített szájmaszk elhelyezése kötelező!  

 

Az olyan közösségi terekben, ahol nem biztosítható a 1,5 méteres távolság, javasolt a maszk viselése 

(pl. folyosó, mellékhelyiség, öltözők, sorban állás).  

 

Étkezések előtt és után kötelező a szappanos kézmosás vagy kézfertőtlenítés. A tízórait és uzsonnát a 

tantermekben felnőtt felügyelete mellet fogyasztják el tanulók. Az ebédeltetés meghatározott rendben 

történik, sorban álláskor az 1,5 m-es védőtávolság betartása szükséges. 

 

Az alapvető higiénés szabályok betartása, az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően 

szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés szükséges. Kéztörlésre papírtörlő használata 

javasolt textiltörlő helyett. 

 

A köhögési etikett betartása: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt 

zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Köhögés, tüsszentés 

a könyökhajlatba.  

 

Tankönyveket nem hagyhatnak a tanulók sem a padon, sem a padban a fertőtlenítés miatt!  

 

A testnevelésórákat az időjárás függvényében az iskola udvaron tartjuk. Hűvösebb időjárás esetén 

melegebb  ruha (melegítő alsó és felső) hozatala szükséges. A testnevelés felszerelést minden nap haza 



viszi a tanuló. Testnevelési órára az alsós tanulók a saját tantermükben öltözzenek, a tanító/testnevelő 

tanár felügyelete mellett. 

 

Ha a tanuló az iskolában lesz beteg, szüleit azonnal telefonon értesítjük, a tanulót egy arra kijelölt 

helységben elkülönítjük, míg a szülő érte nem jön. Kérjük, hogy értesítse háziorvosát a további teendő 

érdekében! 

 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 

megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például 

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges 

hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.  

 

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére 

előírt karantén időszakára. 

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási 

és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

 

 

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt 

speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges 

intézkedéseket meg kell tenni. 

 

Iskolai hivatalos ügyeiket a szülők a +36-42-255-400 -as telefonszámon vagy az iskola@altisk-

kallosemjen.sulinet.hu e-mail címen intézhetik, csak rendkívüli esetben és az intézményvezető 

engedélyével lehet az intézmény területére bejönni. Fertőtlenítés, szájmaszk, kesztyű használata 

kötelező! 

 

 

Kérjük, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak! Az oktatással kapcsolatos híreket a 

www.kormany.hu, a www.oktatas.hu felületein kell követni. 
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