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 Járványügyi szabályozás a 2021/2022. tanév lebonyolításához 
(Hatályos 2022. 03. 07-től) 

 

  

Az oktatás megszervezése  

 
1. Minden osztály az órarendnek megfelelően jön iskolába. 

 

2. A jelenléti oktatástól távolmaradás: 

 

 - gondviselői kérelem megfelelően alátámasztott indoklással  

 - betegség orvosi igazolással 

 - kikérő (pl. sport) 

 

Esetükben a pótlásra, beszámoltatásra, feladatok beküldésére a bevált platformokat használhatjuk: 

✔ Google classroom az írásos feladatok, vázlatok, prezentációk, számonkérések stb. 

számára 

✔ Webex  

 

 

Az iskolában bent tartózkodó tanulókra és oktatókra vonatkoztatva: 

 

Általános bevezetés 

 

Elsődleges az iskolában tanulók és dolgozók élet- és egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonság 

védelme, az iskola biztonságos működésének fenntartása. 

 

Biztonságos környezet kialakítása 

  

Általános szabályok 

 

1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek 

betartása az iskolában tartózkodó minden személyre nézve kötelező.   

 

 

2. A személyi higiéné betartása mindenkinek továbbra is kötelező:  

✔ gyakori szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés 

✔ köhögési, tüsszentési etikett betartása 

✔ intim szféra tiszteletben tartása 

 

3. Az ebédlőben étkezéskor a tanulóknak javasoljuk, hogy két széket hagyjanak ki.  

 

4. Az iskolába érkezés a főportán keresztül történik, a kézfertőtlenítés belépéskor továbbra is erősen 
ajánlott. 
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5.  A termekben, laborokban és műhelyekben kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy 

rendszeres, fokozott intenzitású szellőztetésre. Ez a teremben tartózkodó tanár, illetve szünetekben 

a megbízott hetes feladata. 

 

6. A helyes kézmosást bemutató ábra a mosdókban megtalálható, ezen lépések alapján kell mindenkinek 

kezet mosni, és csak utána hagyhatja el a helyiséget. 

 

 

Hivatali ügyintézés 

 

A hivatali ügyintézés elsősorban telefonon, illetve email útján bonyolítható.  

titkarsag@egressy.info; 06 70 502 1293; 06 70 502 1305 

 

Az elkészült dokumentumok átvétele a titkárságon és a tanulmányi irodán. 

 

Takarítás, fertőtlenítés 

 

1. Az intézményben havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást kell elvégezni.  

 

2. A kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek 

használatára kiemelten figyelni kell. A virucid hatású fertőtlenítőszereket a takarítók minden 

esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő 

koncentrációban és megfelelő behatási idővel használják. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő 

szerek folyamatos rendelkezésre állását, a beszerzés szükségességét a gondnok felügyeli.  

 

3. Az ajtókilincsek, korlátok, kapcsolók fertőtlenítését napközben a technikai munkatársak végzik. 

A termek, laborok, műhelyek, öltözők takarítását és fertőtlenítését akkor végzik el a takarítók, 

amikor egy adott csoport elhagyja véglegesen azt. 

A mosdók takarítása a tanórák alatt történik. 

A munka koordinálásával és ellenőrzésével megbízott kolléga minden nap helyzetjelentést ad a 

gondnoknak, felmerülő probléma esetén a gondnok az iskola vezetőjét azonnal értesíti.  

 

4. A szaktantermekben, nyelvi bontótermekben csoportváltások között felületfertőtlenítést kell 

végezni, és a termeket alaposan ki kell szellőztetni.  

 

 

Az iskola épületeiben több helyen és a laborokban, műhelyekben kézfertőtlenítők találhatók. 

 

 

Az intézménybe érkezőket a portán található tájékoztató orientálja. A szabályozás az iskola honlapjának 

első oldalán is megtalálható. 

 

 

A tanórák látogatása 

  

1. Órarend szerint.  

 

2.   Az oktatók számára a tanulóktól védőtávolság betartása ajánlott.  

 

3. Az iskolába csak egészséges tanuló, oktató és egyéb alkalmazott jöhet be. Felhívjuk a szülők 

figyelmét arra, hogy a tanulókat betegen ne engedjék iskolába. A szokásos módon kérjük a 

hiányzás tényének bejelentését az osztályfőnöknek. 

 

4. A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján 

lehetséges.  
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Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

  

1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra és oktatókra az általános rendszabályok 

vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás a mosdóban vagy 

alkoholos kézfertőtlenítés a laborban, műhelyben található fertőtlenítővel. 

 

2. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató a helyes egyéni védőeszköz-használatot folyamatosan 

ellenőrzi.  

 

3. A gyakorlat során az eszközöket a laborokban, műhelyekben szükség szerint – amennyiben azt nem 

károsítja – az oktató, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel 

tisztíthatja le.  

 

4. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a külső gyakorlóhelyeken is be kell tartani.  

 

5. A gyakorlati terekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést az előírt takarítási 

útmutató alapján a takarítók elvégzik.  

  

  A számonkérés, beszámolás rendje  

 

A szóbeli és írásbeli feleletek egyaránt megvalósíthatók a tanmenetek tervezete szerint. 

Gyakorlati órákon elsősorban projekteket értékelünk. 

 

 

Rendezvények, értekezletek megtartása 

  

1. Az oktatói-, munkaközösségi- és egyéb értekezleteket jelenléti/online valósítjuk meg. 

2. Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása személyes/online. 

 

3. Iskolai rendezvények a mindenkori aktuális előírások szerint tarthatók meg. 

 

 

Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata 

  

 

1. A foglalkozásokon kizárólag egészséges tanuló, illetve oktató vehet részt. 

 

2. Az időjárás függvényében az órákat lehetőleg a szabadban kell megszervezni. 

 

3. Versenysport tevékenységben kizárólag egészséges tanuló, illetve edző vehet részt. 

  

 

4. Az öltözők, zuhanyzók, mosdók, egyéb felületek takarítását a foglalkozások végén elvégzik a 

takarítók. 

 

 

 

Budapest: 2022. március 4. 

 

 

Szalayné Kelemen Ildikó 

igazgató sk. 
 

 


