
 

 

Eljárásrend a COVID-19 vírussal szemben 

 

Az eljárásrend bevezetésének célja 
 

Az intézményben dolgozók, tanulók, illetve az intézménybe látogatók védelme a 

SARS-CoV-2 vírussal szemben. 

 

Az eljárásrendben elrendelt szabályok 
 

Egészségi állapottal kapcsolatos elvárások 
 

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak, illetve 

dolgozónak és látogatónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, 

vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket: 

• köhögés; 

• nehézlégzés, légszomj; 

• láz; 

• hidegrázás; 

• izomfájdalom; 

• torokfájás; 

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar. 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is 

beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:  

• émelygés,  

• hányás és/vagy  

• hasmenés.  

 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, 

és kövesse az utasításait. 

 

 

 



 

 

 

Az intézménybe való belépés és az ott tartózkodás szabályai 
 

• Belépés a mátészalkaiaknak és a bejáróknak a főbejáraton és a parkoló felőli kiskapun, 

kollégistáknak a hátsó bejáraton történik. 

• A főbejáraton és a parkoló felől érkezőknek kötelező a hőmérőzés, melyet technikai 

dolgozóink végeznek. A kollégistákat nem mérjük, mivel őket mérik reggelente a 

nevelő tanárok. 

• A reggeli érkezéskor szintén kötelező a fertőtlenítés a kihelyezett adagolókból. 

• Amennyiben bármilyen vírusra utaló jelet tapasztalunk, az érintett személy külön 

helyiségben elkülönítésre kerül (könyvtár), majd értesítjük, az intézmény védőnőjét, aki 

jelzi az iskolaorvos vagy az illetékes orvos felé a tapasztalt tüneteket, valamint ezzel 

egy időben a fenntartót is értesítjük. Ezután a javaslat szerint járunk el. 

• A reggeli fertőtlenítéseket mindenki köteles óránként megismételni! Ezt lehetséges a 

fali adagolókkal, a WC-kben elhelyezett flakonokból, illetve a termekben lévő pumpás 

adagolókkal. 

• Az előírt távolságokat (1,5m) mindenki köteles betartani. Ha ez nem lehetséges, 

kötelező a védőmaszk használata. 

• Szünetekben bent lehet maradni a tantermekben, hogy kevesebb tanuló találkozzon a 

folyosókon, de az egyik hetesnek ott kell lennie a teremben, a felügyeletet ilyenkor ő 

látja el, és ő szellőztet (Minden ablakot kinyit.). 

• A WC igénybevétele után mindenki köteles azt tisztán hagyni, és köteles a fertőtlenítő 

kézmosást elvégezni. (Az adagolókban fertőtlenítő szappant helyezünk ki. A WC-kben 

kifüggesztésre került a kézmosás helyes menete.) 

• Lehetőleg minél többen menjenek az óraközi szünetekben szabad levegőre, ezért 

minden kijárat nyitva lesz. 

• A büféknél szintén kötelező betartani a védőtávolságot. Egyszerre csak egy tanulót 

szolgálnak ki, a következő a jelzővonalon kívül köteles várakozni! 

• Az iskolában mindenki viselhet maszkot, de ez csak a folyosókon kötelező, a 

tantermekben és az udvaron nem. 

• A maszkok fertőtlenítése a viselőjének kötelessége. 



 

 

• Ha valahol valamelyik adagolóból kifogyott a fertőtlenítő, vagy a szappan, azt azonnal 

jelezni kell a portán, hogy mihamarabb intézkedjünk az újra töltésről. 

• Ügyintézés csak védőmaszk használatával lehetséges az iskolában. 

• A tantermek fertőtlenítése a takarító személyzet feladata, a tanításbefejezésével, 

megfelelő védőfelszerelésben (gumikesztyű, maszk). 

• A tanműhelyek és az ott használt eszközök fertőtlenítése az oktatók segítségével 

történik, az intézmény által biztosított, erre alkalmas szerekkel. 

• Fontos feladat a tantermek, tanműhelyek és az egyéb helyiségek folyamatos 

szellőztetése, ezt a feladatot az oktatók, a takarító személyzet, valamint az egyéb 

dolgozók végzik. 

• A tanulók az oktatási intézményt, nem hagyhatják el, amíg a tanítási óráiknak nincs 

vége 

• Aki az iskolában tartózkodását megelőző kettő hétben külföldön tartózkodott vagy 

külföldről hazatért személlyel találkozott, haladéktalanul jelzi az osztályfőnökének és 

az iskola vezetésének. 

• Szintén veszélyeztetésnek számít, ha valaki megrongálja a kihelyezett tisztító és 

fertőtlenítő eszközöket. 

• A szabályok betartása mindannyiunk érdeke. Ha valaki mégis megszegi ezeket az 

előírásokat, komoly büntetést kaphat, mivel veszélyezteti mások egészségét, illetve 

életét. Vegyük nagyon komolyan az előírásokat! 

 

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra! 


