
1 
 

 

 

 

 

 

 

SZÁZHALOMBATTAI ARANY JÁNOS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

OM AZONOSÍTÓ: 032585 

Érdi Tankerületi Központ PA4901 

 

 

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrend 

 

2020/2021. tanév 

 

Felülvizsgálat utáni első módosítás: 2020. szeptember 28. 

Második módosítás: 2020. 10.01. 



2 
 

 

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Operatív Törzs előírásai 

alapján, az alábbi eljárásrend érvényes 2020. szeptember 1-jétől. 

Az EMMI intézkedési tervét, azon rendelkezések mindenkori módosításait valamint az Érdi Tankerületi 

Központ, mint fenntartó rendelkezéseit betartva intézményünk az alábbi szabályokat írja elő a napi 

gyakorlatban. A magasabb rendelkezéseket a dokumentum nem tartalmazza. 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

1. A köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk. 

A takarítás ellenőrzését az intézményvezető végzi tanév kezdése előtt (2020. aug. 28-án). 

A tanév során minden héten az iskolavezetés ellenőrzi a fertőtlenítést és takarítást az iskolában. 

2. A tanévnyitó értekezlet aug. 31-én a tornateremben lesz, betartva a 1,5m-es távolságot. 

3. A tanévnyitó ünnepély az 1., 5., 9. évfolyamnak kontakt az udvaron lesz, a többi osztály 

az osztálytermében az osztályfőnökkel nyitja meg a tanévet. belépés az iskolába 

szeptember 2-től az eljárásrend 3.2. pontja szerint történhet. 

4. Az intézmény minden partnerére vonatkozó járványügyi eljárásrend készül, melyet a 

partnerekhez szeptember 1-jén juttatunk el. (lásd mellékletek 1-4.) 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

1. A nevelési-oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények 

működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vesz részt.  

Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje 

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

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

2. Iskolánk megteszi a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások 

megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete 

előtt. 

Az udvar térbeli felosztása óraközi szünetekben:  

• játszótér: alsó tagozat és SNI alsó tagozat 

• térköves rész és kis focipálya: felső tagozat (kisgimnázium is) és SNI felső 

tagozat 
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•  kézilabdapálya körüli rész: gimnáziumi tagozat, tanulószobás csoport 

A belső folyosók térbeli felosztását az ügyeletes tanárok, asszisztensek kötelesek  

koordinálni.  

Az udvar és a belső folyosók időbeli beosztását az igazgatóhelyettesek végzik el az 

órarendhez igazítva. Ez időjárás függvényében módosulhat. 

3. A tanítási órák 40 percesek, a szünetek 10, 15 vagy 20 percesek lesznek. Az iskolában 

a csengetési rendet úgy alakítjuk, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a 

védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását. 

A tanítást szabályozó csengetési rend az alábbiak szerint módosul: 

1. 7:45 - 8:25 ---------------------1-6. ÉVFOLYAM ÉS SNI-TAGOZAT KEZD 

2. 8:40 - 9:20 

3. 9:30 - 10:10-------------------7-8. ÉVFOLYAM KEZD 

4. 10:20 - 11:00 -----------------GIMNÁZIUM (9-12.) KEZD 

5. 11:10 - 11:50 

6. 12:10 - 12:50 

7. 13:05 - 13:45 

8. 14:00 - 14:40 

9. 14:50 - 15:30 

10. 15:40 - 16:20 

 

A délutáni szokásos szakkörök, egyéb foglalkozások lehetőség szerint on-line lesznek 

megtartva. 

 

• Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. 

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.  

• Mivel a magas létszám miatt a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy a 

folyosókon, mosdókban, büfében és egyéb tantermeken kívüli közösségi tereken 

kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

• A folyosókon, udvaron, egyéb közösségi tereken a pedagógusok és asszisztensek 

ügyeleti munkája fokozottan, kiemelten fontos és kötelező feladat. 

• A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – 

elkerüljük. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap 

során ugyanazt a tantermet használják. Az osztályok váltása között a tantermekben 

felületfertőtlenítést végzünk. A felületfertőtlenítést a helyiséget elhagyó osztály tanulói 

végzik: saját pad, saját szék letörlése a teremben levő anyagokkal. A pedagógus a 

székét, asztalát és a tantermi számítógépet fertőtleníti. 

• A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren próbáljuk tartani amíg 

lehetséges. Az első félévben az úszás órákat a szabad téren, más mozgásos foglalkozás 
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megtartásával helyettesítjük. A későbbiekben a felsőbb utasítás szerint szervezzük az 

úszás oktatást. 

• A testnevelést tanító pedagógusok figyelemmel kísérik az MDSZ előírásait:  

https://www.mdsz.hu/hirek-hu/mdsz-hu-hu/2020/08/27/ 

• A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél tekintettel leszünk arra, 

hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás: mindig csak fél osztálynyi 

(fiú/lány) csoport lehet az öltözőkben. Rájuk is vonatkozik a fertőtlenítési kötelezettség. 

4. A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot lehetőség szerint 

biztosítani kell.  

5. Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat a tavaszi-nyár eleji időszakra 

kell elhalasztani, az akkor érvényes járványügyi előírásoknak megfelelően. A szülőkkel 

és egyéb partnerekkel való kapcsolattartást e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és 

Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi 

adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel tartjuk fenn.  

6. Rendezvényeinket mindig az adott hónapot megelőző hónapban felülvizsgáljuk 

(törzskari vezetés) és az akkor érvényes járványügyi előírásokhoz igazítjuk a szervezést. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

1. Az intézmény és tagintézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt 

biztosítunk, annak használata belépéskor kötelező. Az intézmény területére a 

belépés mindenkinek saját maszk használatával lehetséges.  

2. A belépés a főépületbe 2 bejáraton át történhet: a főbejáraton a páratlan sorszámú 

osztályok és az SNI tagozat, az oldalsó bejáraton át pedig a páros sorszámú 

osztályok léphetnek be az iskolába. 

3. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől 

kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése 

érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor 

mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az 

országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve 

gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy 

https://www.mdsz.hu/hirek-hu/mdsz-hu-hu/2020/08/27/
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meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és 

erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.  

4. A mérési pontok az iskola épületének kijelölt bejáratainál helyezkednek el. A 

kihelyezett tanítási órákon (BKK, Csarnok) az adott épületbe való belépéskor 

kötelező a testhőmérséklet mérése. A testhőmérséklet-mérést pedagógusok, nevelő-

oktató munkát segítők, technikai dolgozók, felsőbb éves tanulók egyaránt 

végezhetik 

5. A Csarnokban tartandó testnevelés órákra a gyülekező az udvaron van. Eső esetén a 

bicikli tároló alá lehet beállni. Kilépés az iskolából az oldalsó kapun át lehetséges. 

Első óra esetén a találkozás a szokásos busz-váró helyen vagy szülői engedéllyel a 

Sportcsarnok előtt lehetséges. 

6. A Csarnokba történő utazáskor a maszk használata a buszon kötelező. 

7. A Sportcsarnok épületében tartott testnevelés órák után az öltözőkben a 

felületfertőtlenítést a tanulók végezzék el tanári felügyelet mellett.  

8. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak (szeptember 2.: Egészségnap-

projektnap – védőnői együttműködéssel). Minden tanulóval ismertetjük az 

úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos 

kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

9. Az allergia miatt köhögő, tüsszentő tanulónak a maszk viselése kötelező tanítási óra 

alatt is. 

10. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után, illemhely használata esetén 

mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.  

11. Az osztálytermekbe, mosdókba, folyosókra szappanos kézmosókat, papírtörlőket és 

felületfertőtlenítőket helyezünk el. A gyerekekben tudatosítani kell a használat 

fontosságát és a mértékletességet. 

12. A fertőtlenítő takarítás során (takarító személyzet) kiemelt figyelmet fordítunk 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. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse.  
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13. A takarító személyzet részére kötelező a maszk és kesztyű használata 

munkavégzéskor. 

14. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet fordítunk 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. A tantermek szellőztetése tanítási 

idő alatt a hetesek feladata minden osztályban. 

15. Az ügyeletes pedagógusoknak kötelessége ellenőrizni a tantermek szellőztetését és 

ügyelni arra, hogy a mosdóhelyiségekben max. 3-4 tanuló legyen egyszerre. 

Legfontosabb ügyeleti feladat a járványügyi szabályok tanulókkal való betartatása. 

16. Az iskolában használt játékok, beépített sporteszközök, játszótéri eszközök felületét 

rendszeresen fertőtlenítjük. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – 

amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a 

csoportok váltása között. Ezt is a tanulók végzik az előkészített anyagokkal. A 

tanulószobai, napközis játékok és a testnevelés órán használt sporteszközök, 

informatikai, technika eszközök fertőtlenítését (letörlését) a foglalkozások után a 

gyerekek végzik el. 

17. Testnevelés órák után az öltözők fertőtlenítését a tanulóknak kell elvégezni tanári 

felügyelet mellett. 

18. Minden tanulónak kötelező tisztasági csomagot hozni az iskolába, amely minimális 

felszerelése: tartalék maszk, papírzsebkendő, kézfertőtlenítő vagy fertőtlenítő 

törlőkendő. 

19. A könyvtárhasználat szabályai:  

• A Könyvtárba csak az a tanuló jöhet be, aki ténylegesen könyvet kölcsönözni, 

vagy számítógépet használni szeretne (kísérő diákok nem). A számítógép használat 

után az eszköz fertőtlenítése kötelező. 

• A helyiségben egyidejűleg max. 5 diák tartózkodhat, 2 fő a számítógépeknél, 3 fő 

a polcoknál. 

• A pulthoz egyesével állhatnak a diákok. 

• Maszk használata a könyvtárban kötelező. 

20. Az oktatás külső helyszíneire (Csarnok, RAK, stb.) ugyanazok a szabályok 

vonatkoznak, mint az iskola épületében levő gyakorlatra. 

21. A BKK rendkívüli szabályait az 5.számú melléklet tartalmazza. 
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4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

1. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére, egyeztetve az élelmezésvezetővel. 

2. Az étterem területe két részre lett osztva (a 2 iskolának megfelelően). A két iskola 

gyermekcsoportjai így nem érintkeznek. 

3. Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen. 

Sorban állás szigorúan a 1,5m-es távolság betartásával lehetséges (távolságtartó 

csíkok). Egy étkezőasztalnál az étteremben csak osztálytársak ülhetnek. 

4. Étkezés előtt és után szappanos kézmosás kötelező mindenkinek. 

5. Mindezekre fokozottan ügyel az ügyeletes pedagógus vagy NOKS kolléga. 

6. A Büfé használatának rendje: 

• csak az a tanuló menjen a büfébe, aki ténylegesen vásárolni szeretne, 

• egyszerre 1 fő mehet be a büfébe, a következő vásárló a büfé ajtajában állhat, 

• a büfé előtti sorban állást a felragasztott távolságtartó csíkok jelzik. A csíkok 

mellett 1-1 fő állhat. 

7. A Sportcsarnokban a büfé használata nem megengedett. Testnevelés órák után a 

buszra várakozni a csarnok bejárata előtt kell, az épületen kívül. 

 

 

5. KÜLFÖLDRŐL HAZATÉRŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

1. Amennyiben a tanuló családjával külföldön tartózkodott, ezt köteles nyilatkozatban 

közölni az intézményvezetővel. Amennyiben sárga, illetve piros besorolású országban 

járt a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik. A szülő ennek 

igazolására jogosult.  

2. Amennyiben iskolai dolgozó kötelezett karanténra, azt betegállomány kérésével vagy 

fizetetlen szabadsággal rendezheti. 

 

6. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI  

1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb 

egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat kötelező jelleggel betartjuk. Ennek 

megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem 

kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul elvégzik az 

egészségügyi szakemberek iskolánkban. 
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2. A fogászati szűrővizsgálatokat felsőbb utasítás alapján felfüggesztették. 

3. A védőnői szoba takarításáról és fertőtlenítéséről gondoskodunk. 

4. A védőnői szobán kívül egy második elkülönítő helyiségként a földszinten levő, 

főbejárathoz közeli, jól fertőtleníthető helyiséget jelöljük ki. Ennek takarításáról és 

fertőtlenítéséről is folyamatosan gondoskodunk. 

 

7. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

1. Annak a tanulónak az iskolai 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.  

2. 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. 

3. Családtag (pl. testvér) betegsége esetén javasolt a gyermek otthon tartása. 

4. Házirendünk és az intézményi SZMSZ módosításaként visszavonásig lehetővé válik, 

hogy a szülő 2 hetet, azaz 10 tanítási napot igazoljon – visszavonásig. 

5. 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 

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.  

2. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, 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. A beteg 

gyermek csak szülővel hagyhatja el az intézményt. A gimnazista tanulók esetében 
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amennyiben a szülő e-mailben nyilatkozik az elengedés lehetőségéről, abban az esetben 

elengedhető a tanuló. 

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

4. 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. 

5. A gyermek felgyógyulása után az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt 

saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Amennyiben szülő igazolja a hiányzás napjait 

gyengélkedés esetén, az orvostól a „közösségbe mehet” igazolás szükséges. 

6. 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. 

7. A szűrővizsgálatok helyszínén (védőnői szoba) biztosítjuk a szappanos kézmosás és a 

kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori 

szellőztetésről. 

8. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések 

megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a 

helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

 

9. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

1. A népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják 

végre. 

2. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 

ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes 

találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával 

– történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól 

az iskolát oktatási célból nem látogathatják. 

3. Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, 

digitális munkarend, a nevelőtestület egységesen a TEAMS és a KRÉTA felület 
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alkalmazásával folytatja a digitális oktatást. Erre a pedagógusokat és a diákokat is 

felkészítjük az oktatás első hetében. 

4. Ez esetben a gyermekfelügyeletet megszervezzük a szülők támogatása érdekében. 

Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a 

gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. 

5. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

 

10. KOMMUNIKÁCIÓ 

1. A hivatalos kommunikációs felület a szülők és a pedagógusok valamint az iskolavezetés  

között a KRÉTA e-napló felülete. 

2. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein 

kell követni. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az 

NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget: 

www.nnk.gov.hu  Egyéb hírek a https://koronavirus.hu/ oldalon olvashatók. 

 

 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad 

érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően vagy 

a gyakorlatban kialakult tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.  

 

 

Százhalombatta, 2020. szeptember 24.  

 

        dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó sk. 

         intézményvezető 

 

 

 

MELLÉKLETEK:  

1.BKK ELJÁRÁSRENDJE 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kormany.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3t7vb5nt2-d3DAVg1aFQ3Cn3_TGDEj12BPLcDVnV3YQh-mRveHkjNX4z8&h=AT0Db09ZXphNkwiZJr-aT_6dx5HEDXxjo56Bl0eyXDw7f5LWXc6IldvvQIbUZXbTjZ-iI9kPFpIxr1_UpGJuXNMbHS01JakGVHoXJ_5wp1ftnqXURgzJxN2KkIOeojS8oYdmq_aXig
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oktatas.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR24osGa_REEpJz4uUWVRke38HM1oTrZzJLlcnx41kHFwL0f9K97HGvyILA&h=AT2ULHHnCUgrVgID5-ZaB9OSqXiyA3mcmmVLrzp4i-zUKHDWzopVdt22hLULjGQW8R2dWgpyJVkeUdhAqe_No0ITkemCBBHIi53ZVTbjjLGwfs97NFfn12HOn6tpuymcflzVgoyTOQ
http://www.nnk.gov.hu/
https://koronavirus.hu/
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Járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrend 

BKK  

A BKK és az Arany János Általános Iskola és Gimnázium közös megegyezésével készült 

Házirend és a Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend kiegészítése.  

• Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium diákjai, tanárai az épület 2. számú (alsó) 

bejáraton keresztül érkeznek.  

• Az asszisztens ellenőrzi a testhőmérsékletet, a maszk használatot és végzi a 

kézfertőtlenítést.  

• A tanulócsoportok érkezése az órarend szerint (8:25, 10:05 órakor), azaz a tanórák előtt 

negyed órával.  

• A szüneteket a tanulók az alagsori közösségi térben töltik (402 m2). A diákok a 

megfelelő előírások szerint használhatják a belső udvart. 

• A BKK-ban a büfé nem működik, ezért az étkezésről maguk gondoskodjanak a tanulók. 


