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COVID 19 

ELJÁRÁSREND TANULÓKNAK 
- Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános 

iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró 
maszk viselése. 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 
öltözőkben. 

- Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy 
fertőtlenítenie kell a kezét. 

- Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet. 
- Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét! 
- Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem 

pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell 
belehelyezni! 

- Meg kell tanulni a köhögési etikettet! 
1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,  

(beleköhögés, beletüsszentés) 
2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni 
3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell 

végezni 
- Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked 

kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást! 
- Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit 

megfogsz, azt ki is kell venni! 
- Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell 

venni! 
- Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a csoportbontásokat és 

szaktantermi órákat. 
- Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!  
- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges időjárás függvényében, mely a hetes feladata. 
- A tízórai szünet kivételével az óraközi szünetekben kötelező az udvaron, szabad 

levegőn tartózkodni. Amennyiben az időjárási feltételek nem megfelelők, az ügyeletes 
tanárok döntése alapján minden osztály a saját tantermében marad. 

- Felkészülve arra, hogy szükség lehet rá a közösségi terekben, a táskádban minden 
nap legyen egy darab maszk.  

- A 7:00-7:30 és a 16:00-17:00 óra között ügyeletben levő gyerekek a pedagógus 
kérésére felveszik a maszkot (abban az esetben kérjük őket erre, ha létszámuk 
indokolja) 
 

Székesfehérvár, 2020. augusztus 28. 

 


