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Tájékoztató egészségvédelmi szabályokról 

A szeptembertől érvényes egészségvédelmi szabályozásunkat a fertőzések hatékonyabb megelőzése 

érdekében kiegészítettük. A december 1-től az iskolánkra érvényes szabályozás az alábbiakban 

olvasható. A módosításokat vastag betűkkel jelöltük.  

1. Takarítás, fertőtlenítés 

Az alapvető egészségvédelmi, a higiéniás szabályok betartása mindenki számára kötelező. A 

napi takarítás mellett a fertőtlenítés folyamatosan zajlik az intézményben. A takarító 

személyzet a tisztító és fertőtlenítő szerek biztosítva vannak. 

 

2. Az iskolalátogatás szabályai 

Az iskolát kizárólag egészséges tanuló, illetve dolgozó látogathatja. Ha a szülő a gyermekén a 

koronavírus jellemző tüneteit észleli, kérjük ne hozza, illetve ne küldje az iskolába, hanem 

haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.  

A szülő köteles az iskolát értesíteni gyermeke betegségéről, illetve arról, ha vírusra utaló 

jeleket észlelt gyermekén. 

Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos 

igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel léphet be újra az intézménybe. Hatósági házi 

karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó 

határozatot szükséges bemutatni.  

A szülő mindkét félévben 3-3 napot igazolhat, melyek szükség esetén egy félévre is 

átcsoportosíthatóak. 

 

Abban az esetben, ha a Covid19 fertőzésre jellemző tünetek az iskolában jelentkeznek, a 

tanulót elkülönítjük és haladéktalanul értesítjük a szülőt, akinek gondoskodnia kell a gyermek 

hazaviteléről és a háziorvos értesítéséről. 

 

3. Az iskolában való belépés és tartózkodás szabályai  

Az intézménybe – a tanulók és az intézmény dolgozóinak kivételével - csak védettségi 

igazolással lehet belépni.  Az iskolába történő belépéskor a kézfertőtlenítés mindenki 

számára kötelező. Az épületen belül szájat, orrot eltakaró maszkot kell használni.  

 

 

Lehetőség szerint kerülni kell a csoportosulást az iskola területén és az épület előtt. Az 

iskolában az óraközi szünetek rendjének kialakításánál törekszünk arra, hogy az támogassa 

tanulók közötti védőtávolság betarthatóságát! Az iskola közösségi terein tartózkodó tanulók 

számára is kötelező a maszkviselés. Minden osztály részére állandó osztálytermet jelöltünk ki. 

A tantermekben minden óra után szellőztetni kell. A diákok tartózkodjanak a személyes 

eszközeik (pl.  toll, radír, szövegkiemelő, számológép) közös használatától. A 

csoportbontásokat, tanórákat az iskola Pedagógiai Programjának és Helyi Tantervének 

megfelelően szerveztük meg.  

 

 



4. Iskolai rendezvények 

Osztálykirándulások csak előzetes engedély alapján szervezhetők. A nagy létszámú tanuló 

vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó esemény megszervezése során az iskola 

vezetősége korlátozásokat vezethet be az alábbiak szerint: 

− szabadtéri helyszín kijelölése 

− a résztvevők körének korlátozása 

− létszámkorlát meghatározása 

− maszk használat kötelező előírása 

5. Iskolai hiányzás 

A krónikus betegségben szenvedő gyermek esetében a szülő hozzon igazolást a 

tanulóháziorvosától/kezelőorvosától a gyermek krónikus betegségéről és a gyermekre 

vonatkozóan az iskolában javasolt védő intézkedésekről.  

Megfelelő orvosi igazolás bemutatása esetén, külön kérelemre az intézményvezetői döntése 

alapján igazolható annak a tanulónak az iskolai hiányzása, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri   

megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, 

máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt. 

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

részére előírt karantén időszakára. 

Ha a tanuló a hiányzása a tanév végén a 250 órát meghaladja és a tanév során szerzett jegyei 

alapján nem értékelhető, osztályozó vizsgát kell tennie. 

 

6. Karantén  

A koronavírusos fertőzésben érintett gyermek a felgyógyulásáig nem látogathatja az 

intézményt. A tanuló osztályára vagy az iskolai közösségre vonatkozó tanügyi intézkedésre 

(online tanulás elrendelése) fő szabály szerint csak az 1-6. évfolyamon lehet számítani. 

 

 

Maglód, 2021. december 1. 

Hosszú Tibor intézményvezető 


