
 

INTÉZKEDÉSI TERV  

A KOLLÉGIUMBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

A 2020/2021. TANÉVBEN 
 

1 FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

1.1 Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell végezni. A vezetők 

ellenőrizzék a takarítások végrehajtását. A takarítók munkarendjét úgy kell kialakítani, 

hogy a kollégium lakóinak a délutáni órákban is biztosítva legyen a fertőtlenítés. A 

takarítók munkarendjét és feladatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet a 3. számú melléklet 

tartalmaz. 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. 

2 AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

2.1 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja, 

ezt a szülő a beköltözéskor tett egészségügyi nyilatkozatban aláírásával is igazolta. Az 

oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

2.2 A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles a kollégiumot értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.  

2.3 Az intézményi csoportosulás a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az 

intézmény épülete előtt tilos. 

2.4 A tanuló szobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. A 

szilenciumi órákon, kollégiumi foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem 

kötelező. 

2.5 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható 

legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok számára elkülönített 

területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem 

tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot 

eltakaró maszk viselése. 

2.6 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban tekintettel kell lenni 

arra, hogy elkerülhető legyen a csoportosulás. A mosdók, zuhanyzók rendjét a 2. sz 

melléklet tartalmazza. 
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2.7 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló és pedagógus egyidejű jelenlétével járó 

AJKSZP-s tanévnyitó illetve Művészeti Fesztivál megrendezésére online kerülhet sor.  

2.8 Az AJKSZP - s tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges. 

2.9 A szülőkkel a kapcsolattartás a már kialakult platformon lehetséges: e-mail, a Köznevelési 

Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy Messenger. 

3 EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA  

3.1 Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt került elhelyezésre, melynek 

használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után 

minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók 

esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).  

3.2 A szociális helyiségekben a szappanos kézmosási lehetőség biztosított, mely kiegészül 

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel. Kéztörlésre papírtörlő áll 

rendelkezésre. 

3.3  Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.  

3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók kapjanak részletes tájékoztatást. 

3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. Fertőtlenítő takarítás 

során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek 

(ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 

kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók 

csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású 

szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.   

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek 

megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.  

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, 

mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. 

A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint 

nyitva kell tartani.  

3.8 Javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli szellőztetés. 
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4 ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1  Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.  

4.2 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy a csoportok keveredése elkerülhető legyen, 

sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.  

4.3 A reggeli és a vacsoráztatás rendje: 

7.00- 7.15 a déli szint 

7.15- től a nyugati szint 

5 KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

5.1 Amennyiben a tanulót a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, a 

kollégium biztosítja a tanuló elkülönített elhelyezését és ellátását. A tanulók tesztelését az 

NNK honlapján közzétett, erre kijelölt laboratóriumokban lehet elvégezni. Mivel a tanuló 

jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, ezért a tesztelés pénzügyi és adminisztratív 

terheit az állam viseli. A tesztelési helyszínek jegyzékét a következő linken lehet 

megtalálni: https://www.nnk.gov.hu/index.php/component/content/article/11-

foosztalyok/785-tanulok-cov-2-teszt?Itemid=135 

5.2 A térítésmentes teszteléshez az alábbi dokumentumokat kell bemutatni: 

- a tanuló személyes okmányait, amelyek igazolják a külföldi lakóhelyet,  

- a kollégiumi felvétel tényére vonatkozó igazolást. 

5.3 A kollégiumi tanulók esetében a kollégiumnak biztosítania kell a megfelelő elkülönítést 

addig, amíg a negatív teszteredmények rendelkezésre nem állnak.  

5.4 Az a tanuló, aki magyar állampolgársággal nem rendelkezik és piros besorolású országból 

érkezik, csak a belépés helye szerint illetékes rendőrség által adott felmentéssel léphet be 

az országba. A belépésre vonatkozó kérelmet előzetesen szükséges a rendőrség felé 

benyújtani, amelyhez igazolni kell a tanulói jogviszonyt. A belépésre vonatkozó engedély 

nem jelenti a hatósági házi karantén alóli mentesítést. A belépés engedélyezéséhez 

szükséges kérelem benyújtásával kapcsolatos információk az alábbi linken érhetőek el: 

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elekfronikusugyintezes/meltanyossagi-kerelem-

magyarorszagra-torteno-beutazashoz. 

6 KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

  

6.1 A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésnél a tünetek 

esetleges meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat. Ennek dokumentálása és 

testhőmérés szükséges.  

https://www.nnk.gov.hu/index.php/component/content/article/11-foosztalyok/785-tanulok-cov-2-teszt?Itemid=135
https://www.nnk.gov.hu/index.php/component/content/article/11-foosztalyok/785-tanulok-cov-2-teszt?Itemid=135
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elekfronikusugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elekfronikusugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz
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6.2 A kollégiumokban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre 

utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért 

a kollégium a felelős a szülő helyett, ezért a kollégista tanulókat naponta kikérdezik 

(szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet 

mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A koronavírus megbetegedés 

tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.   

6.3 A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 

méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.  

6.4 Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók 

kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 

6.5 A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a 

megfelelő higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni. A kollégiumban, ha zárt 

térben rendezvény van, vagy több személy együttesen tartózkodik és a 1,5 méteres 

védőtávolság nem tartható, a maszk használata javasolt. A közös használatú 

helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is 

térben és időben lehetőség szerint tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait, 

amennyiben ez nem lehetséges a maszk használata kötelező. 

6.6 Kollégiumban a férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítési és hatósági karantén 

helyszín céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) 

berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése 

érdekében.   

6.7 A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani és ajánlott rendszeresen 

fertőtleníteni. A közösségi helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítő készüléket kell 

elhelyezni, melyet folyamatosan fel kell tölteni.  

6.8 A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően kell megszervezni.  

6.9 Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével 

az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan az NNK 

honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali intézkedések 

megtétele. 

7  TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  

7.1 Annak a tanulónak a 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 kell 

tekinteni. 

7.2 Igazolt hiányzásnak tekintendő annak a tanulónak a távolléte, akinek az iskola egyéni 

tanrendet alakít ki. A tanulókkal a kollégium is egyéni tanrendben foglalkozik. 
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7.3 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. 

7.4 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges 

eljárni.  

8 TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

8.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét 

fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

8.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  

8.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi 

gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által 

kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.  

8.4 A gyermek a kollégiumba – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben 

nem bírálhatja felül.  

8.5 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.  

9 KOMMUNIKÁCIÓ  

  

9.1 Felhívjuk a szülők, pedagógusok, tanulóink, a kollégiumi közösség figyelmét, hogy hiteles 

forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a 

www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni. 
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1. számú melléklet  

  

A TAKARÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK  

  

  

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló 

és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására; 

- padló és egyéb textília tisztítására;  

- játékok, sporteszközök tisztítására;  

- radiátorok, csövek lemosására;  

- ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

- képek, tablók, világítótestek portalanítására;  

- pókhálók eltávolítására;  

- rovar- és rágcsálóirtásra; csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes 

megnyitása, a víz kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt 

vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. 

 

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt. 

 

Napi szinten elvégzendő feladatok a Déli és Nyugati szint három elemetén: 

- a zuhanyzók, mosdók fertőtlenítése 6. 00- 6.30 

- 6. 30- 8. 30- kiszolgáló helyiségek, irodák takarítása 

- 8. 30- 14. 00 tanulószobák, ételmelegítők, zuhanyzók, mosdók fertőtlenítése takarítása,  

- 14.00- 20.00 a szinteken a szobák és a mellékhelyiségek fertőtlenítése 

 

Takarítói munkarend: 

  6.00- 14.00- ig 4 fő 

12.00- 20. 00- ig 1 fő 

 

 

 



 

2. számú melléklet  

 

MOSDÓK, ZUHANYZÓK RENDJE A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

 

Időpont NyI. em. NyII. em. NyIII. em DII. em DIII. em 

Reggeli időszak 

   zuhany1 zuhany2  zuhany1 zuhany2 

6.30- 16. szoba 1.szoba 22.szoba 26.szoba 7.szoba 32.szoba 36.szoba 

6.40- 15, 

21.szoba 

2.szoba 22.szoba 27.szoba 7, 8.szoba 33.szoba 37.szoba 

6.50- 13,14. 

szoba 

3.szoba 24.szoba 28.szoba 9.szoba 34.szoba 38.szoba 

7.00-7.10 12. szoba 4.szoba 25.szoba  10.szoba 35.szoba 39.szoba 

Esti időszak 

20.30- 16. szoba 1.szoba 22.szoba 26.szoba 7.szoba 32.szoba 36.szoba 

20.45- 15, 

21.szoba 

2.szoba 22.szoba 27.szoba 7, 8.szoba 33.szoba 37.szoba 

21.00-  13,14. 

szoba 

3.szoba 24.szoba 28.szoba 9.szoba 34.szoba 38.szoba 

21.15- 12. szoba 4.szoba 25.szoba  10.szoba 35.szoba 39.szoba 
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3. sz melléklet 

RIASZTÁSI PROTOKOLL 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők: 

1. a tűnettekkel rendelkező személyt azonnal el kell különíteni és értesíteni kell: 

- az iskolaegészségügyi szolgálatot, aki a további teendőkről információt biztosít az 

ügyeletes nevelőnek, 

- a tűnetekkel rendelkező esetében a vele kontakban lévőket is el kell különíteni a 

további intézkedésig, 

- gyermek esetén a szülőt/ gondviselőt, aki a további teendők után hívja a gyermek 

orvosát 

- felnőtt esetén a háziorvos/ügyeletes orvost 

2. a tűnettekkel rendelkező külföldről érkező személyt azonnal el kell különíteni és értesíteni 

kell: 

- az iskolaegészségügyi szolgálatot, aki a további teendőkről információt biztosít az 

ügyeletes nevelőnek, illetve értesíti az illetékes hatóságot, 

3. a teszt kérés menete: 

- amennyiben a karanténban lévő tanuló rendelkezik két negatív teszttel úgy a karantén 

megszüntethető; 

- a kollégium vezetője kérelmet ír SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL, Vásárosnaményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 

Osztály, Dr. Szim Katalin Csilla Osztályvezető Asszony részére, melynek tárgya: 

útvonalengedély a karantén megszakításához SARS-CoV-2 teszt elvégzése céljából. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek adatait, és fel kell tüntetni, s azt, hogy milyen 

módon történik a beszállítása a laborba. Tesztet a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyháza végzi. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje az alábbi linken található: 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/Elj%C3%A1r%C3%A1srend%2006.12.pdf 

  

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/Elj%C3%A1r%C3%A1srend%2006.12.pdf
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4. sz melléklet 

KIEGÉSZÍTÉS 

A járványhelyzet alakulása miatt szükségessé vált a köznevelési intézmények részére korábban 

elkészített Intézkedési Terv kiegészítése. Az új intézkedések 2020. október 1. napjától lépnek 

hatályba. 

A járvány terjedésének megakadályozása érdekében: 

- A kollégium közösségi tereiben a maszk használata kötelező! 

- Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek 

alávetni! A tanulók, a dolgozók csak abban az esetben léphetnek be, ha a testhőmérsékletük 

nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. A belépés során azt a 

gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az 

országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el 

kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

- Kérjük a Szülőket, hogy gyermekeiknek biztosítsanak tiszta arcmaszkot! Ha mosható textil 

maszkot használnak, azt rendszeresen mossák és fertőtlenítsék! Az eldobható maszkból 

minden nap biztosítsanak újat! A maszkviselés kötelező! 

A továbbra is érvényben lévő legfontosabb szabályok: 

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

tanuló látogathatja. 

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

- Kérjük, a szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 

- A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanúja vagy igazolt 

fertőzés áll fenn. 

- Az a gyermek, tanuló vagy dolgozó, 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 szülők az iskola épületébe nem léphetnek be csak az intézményvezető előzetes 

engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. 

- Amennyiben az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges, maszk viselése kötelező. 

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vehet részt és továbbra is csak kézfertőtlenítés után léphetnek be intézményünkbe. Az 

intézmény fertőtlenítése folyamatos. A koronavírus-fertőzés leggyakoribb tünetei a láz, a fáradtság és 

a száraz köhögés. Olykor jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 

légszomj. Egyik jellegzetes tünet az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor 

az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli a gyermekén, kérjük, hogy ne engedje 

közösségbe, még a legenyhébb tünetek jelentkezése esetén se! Az esetleges változásokról 

intézményünk honlapján és Facebook-oldalán időben tájékoztatást adunk! 

Mindenkitől kérjük és elvárjuk mindannyiunk érdekében a körültekintő, felelős és együttműködő 

magatartást! 

 


