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Készítette: 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

MIT TESZ AZ ISKOLA? 

 a tanévkezdést megelőzően fertőtlenítő 

nagytakarítást végez, folyamatos a kézzel gyakran 

érintett felületek, eszközök fertőtlenítése, a 

fertőtlenítő takarítás 

 gondoskodik a helyiségek folyamatos 

átszellőztetéséről 

 az osztálytermekben a gyermekek szellősen 

vannak elhelyezve 

 a közösségi terekben (folyosó, aula, mosdók, 

étkező) gondoskodik a védőtávolság betartásáról 

vagy a maszkviselésről 

 ügyel az iskolai gyermek-csoportosulások és az 

osztályok keveredésének megakadályozására  

 az osztályok váltása között a tantermekben 

felületfertőtlenítés történik 

 csak egészséges, tünetmentes gyermekek és ott 

dolgozók tartózkodhatnak az iskolában 

 a higiénés szabályokat alkalmazzák a gyermekek 

és a pedagógusok (kézmosás-kézfertőtlenítés; 

köhögési-tüsszentési etikett; folyosókon, aulában, 

mellékhelyiségekben maszkhasználat és 

távolságtartás) 

 különös gondot fordít a belépés, étkezés, mosdó-

WC használat, tornaórák-öltözőhasználat, 

gyakorlati-eszközös foglalkozások, tanórák közti 

szünetek szabályaira 

 fokozott körültekintéssel kezeli a rendezvények 

tartását, kirándulások szervezését 

 a szülőkkel az elektronikus kapcsolattartásra 

törekszik 

 a személyi higiéne szabályairól a gyermekek 

életkoruknak megfelelő oktatást kapnak 

 azonnal szakszerűen elkülöníti a gyermeket, ha az 

iskolában tünetei jelentkeznek 

 a hiányzásokat szigorúan követi 
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MIT TEHETEK ÉN, 
SZÜLŐKÉNT 

GYERMEKEMÉRT? 

 gyermekemet csak egészségesen, 

tünetmentesen engedem iskolába 

 amennyiben gyermekemnél tüneteket észlelek, a 

háziorvost, házi gyermekorvost értesítem 

 amennyiben gyermekem 14 napon belül beteg 

személlyel érintkezett vagy külföldön járt, erről az 

iskolát értesítem 

 az iskolát azonnal értesítem, ha gyermekemnél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn 

 az iskolával igyekszem elektronikusan tartani a 

kapcsolatot, csak a legszükségesebb esetben 

megyek be személyesen (hivatalos ügy) 

előzetesen egyeztetett időpontban 

 gyermekemet a terembe csak az iskola által 

szabályozott módon kísérem be 

 amennyiben bemegyek az iskolába a bejáratnál 

kézfertőtlenítést végzek, maszkot használok, a 

távolságtartási szabályokat betartom 

 csak egészségesen, tünetmentesen megyek be 

az iskolába 

 fokozott körültekintéssel kezelem, ha az elmúlt 14 

napban beteg személlyel érintkeztem vagy 

külföldön jártam  

 figyelemmel követem az iskolai járványügyi 

szabályok bevezetését, alkalmazását 

 gyermekemet otthon is emlékeztetem, motiválom 

az iskolai higiénés és egyéb szabályok 

betartására 

MIRE TANÍTSAM MEG 
GYERMEKEMET? 

 az iskolában belépéskor és a nap folyamán minél 

gyakrabban alapos kézmosást-kézfertőtlenítést 

végzek  

 köhögéskor-tüsszentéskor papírzsebkendővel 

orromat-számat eltakarom; ha nincs nálam 

zsebkendő a könyökhajlatomba köhögök-

tüsszentek; a használt zsebkendőt rögtön a 

szemetesbe dobom, utána kézmosást, 

kézfertőtlenítést végzek 

 igyekszem tartani a távolságot a gyermekekkel, 

tanárokkal és kerülni a kézfogást, ölelést, puszit 

 a folyosón, aulában, mosdóban, étkezőben, 

öltözőben még inkább figyelek a távolságtartásra 

 az osztályteremből kilépve, ha ez kötelező, akkor 

felveszem a maszkot, ráhúzom az orromra-

számra és nem piszkálom 

 minden étkezés előtt-után, WC-használat után, 

tornaóra után, gyakorlati-eszközös foglalkozás 

után alaposan kezet mosok, kezet fertőtlenítek  

 nem csoportosulunk, nem tömörülünk az 

iskolában 

 nem keveredek más osztályba járókkal 

 csak a saját dolgaimat, füzetemet, ceruzámat, 

radíromat, vonalzómat, játékomat, telefonomat, 

ételemet stb. használom  

 odafigyelek a szellőztetésre 

Készítette a  
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nyomán 

Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Főosztály 


