
Járványügyi intézkedések a  

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában 

 

1. Az oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló és dolgozó 

látogathatja. A szülők amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Ha szülőnél, 

gyermeknél felmerül a koronavírus gyanúja vagy igazolt a fertőzés, a szülő köteles az iskolát 

azonnal értesíteni. 

2. Csoportosulások megelőzése: 

- osztálytermekben amennyire lehetséges, a lehető leglazábban helyezzék el a tanulókat 

- maszk viselése az 1-2. évfolyamosoknak nem kötelező (ha a szülő szeretné, lehet), 3-4. 

évfolyamosoknak, felső tagozatosoknak és az iskola dolgozóinak a közösségi terekben (aula, 

folyosó, mosdó, büfé) kötelező 

- a tanár kérésére adott órán a 3-4. évfolyamos és felső tagozatos diákok kötelezhetőek a maszk 

viselésére 

- igyekezzünk a 1,5 méteres távolság betartására/betartatására 

- az öltözőkben, mosdókban, büfénél különös tekintettel kell lenni arra, hogy a csoportosulásokat 

megelőzzük 

- az ebédlőbe a beosztás szerint történjen az érkezés, a lehető legkevesebben várakozzanak az 

ebédlő előtti térben, az adott osztályok egy csoportba üljenek le 

- az alsósok ki- és bevonuláshoz az iskola épületének hátsó ajtaját használják, a felsősök 

továbbra is a főbejáraton közlekednek 

3. Egyéb egészségügyi szempontból biztonságot adó intézkedések: 

- Intézménybe belépőnek kötelező a lázmérés. 37,8 foktól a gyermeket elkülönítjük, 15 perc 

múlva megismételjük a lázmérést, melynek eredményétől függően értesítjük a szülőt, hogy 

elvigye gyermekét intézményünkből. A lázas dolgozót azonnal hazaküldjük. 

- az intézmény két nyitott bejáratánál (Bárdos utcai főbejárat és a Bartók utcai kapu) vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használatára belépéskor fel kell hívni mindenki figyelmét. 

Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy 

fertőtlenítsen (gyerekek esetében javasolt az alapos szappanos kézmosás). 

- kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk 

- az alapvető higiénés szabályok betartására kiemelt figyelmet kell fordítani 

- a személyes higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók korosztályuknak megfelelően 

kapjanak tájékoztatást. Tudjanak az ún. köhögési etikettről: papírzsebkendőbe tüsszögni, 

köhögni, a használt zsebkendőt kidobni, utána kezet mosni vagy fertőtleníteni. 

- a mosdók, kilincsek, korlátok, öltözők, számítógépterem közösen használt eszközeinek 

fertőtlenítése kiemelt figyelmet igényel, napi többszöri tisztításuk fontos 

- kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott intenzitású természetes szellőztetésre 

- játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell 

- aki tud, hozzon magával a táskájában kézfertőtlenítőt 

- a szülők az iskola 2 nyitott kapujáig (Bartók. u., Bárdos u.), az első mérési pontokig kísérhetik 

gyermeküket 

4. A szabályok be nem tartása fokozatonként a következőket vonja maga után: 

- szóbeli majd írásbeli figyelmeztetés 

- szülő behívatása 

- illetékes hatóságok bevonása 

Az intézkedéseket a járványügyi helyzettől függően 2 hetente felülvizsgáljuk, a változásokról az 

értesítéseket a szokásos módon tesszük közzé. 

 

Tapolca, 2021. 10. 20. 

 


