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COVID 19 

ELJÁRÁS REND 

PEDAGÓGUSOKNAK: 

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt! Erről az első tanítási héten a 

pedagógusok nyilatkozatot kötelesek tenni. 

- A tanítási órákon, foglalkozásokon a szájmaszk viselése lehetséges, de nem 

kötelező. 

- A közösségi tereken és terekben az szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

- A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. 

Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  

- Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért 

ezeket kérjük az erre a kijelölt helyre tenni! 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a 

tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen 

az öltözőkben történő csoportosulás.  

- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is 

tartózkodnak),  időjárás és környező forgalom függvényében. 

- Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok 

belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A vezetőség jelenleg a „nem 

tervezünk osztálykirándulást” álláspontot képviseli. 

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg (szájmaszk, távolságtartás).  

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai 

szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használata, szemétgyűjtő 

edények megfelelő használata), a megelőző magatartás tanítása és ellenőrzése. 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze 

semmit, ne csoportosuljanak, egy hely maradjon ki a gyermekek között! 

- Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!  

- Szülővel, családdal a kapcsolattartás online csatornákon folyik, hivatalos felülete a 

KRÉTA. 

- A hiányzó tanulók számára biztosítjuk a tanulmányi előrehaladásukhoz 

szükséges információkat. 
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