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4. sz. melléklet 

 

 

Intézményi szabályok a kézfertőtlenítésről, maszk viseléséről és a 

testhőmérséklet mérésről a Covid 19 járványügyi időszak alatt 
 

 

Maszk viseléséről kiadott törvény és rendelkezés: 
 

 Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA: „Intézkedési terv a 

2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről” 
 

A dokumentum teljes tartalma az alábbi linken érhető el. 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedes

i_terv_koznev_int 

 

 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 207. szám: A Kormány 431/2020. (IX. 

18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről 
 

A dokumentum teljes tartalma az alábbi linken érhető el. 
file:///C:/Users/User/Desktop/MK_20_207.pdf 

 

2. A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések 
 

4. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési 

intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti 

szakképző intézménybe (a továbbiakban együtt: intézmény) 

a) az 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú 

tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az 

országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, 

b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a 

testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és 

erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul 

tájékoztatni kell. 

(2) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez 

megengedett testhőmérséklet mértékét. 

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) 

bekezdése szerinti közhírré tétel mellett a (2) bekezdés szerinti határozatról készült 

közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni. 

(4) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerinti előírás 

végrehajtásáról. 

(5) Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet 

ellenőrzésnek alávetni. 

5. § (1) Az intézmény területére 

a) az ott foglalkoztatott személyen, 

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 
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c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

d) a gyermeken, illetve a tanulón és 

e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen 

kívül más személy nem léphet be. 

(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy 

fő nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon 

viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet. 

 

 

Helyi adottságokat figyelembe véve meghozott intézményi rendelkezések  

 

Kézfertőtlenítés: 

 az iskolába történő belépéskor minden személynek kötelező a kézfertőtlenítés, 

 az iskola több pontján is elhelyeztünk szenzoros kézfertőtlenítő készüléket. 
 

Maszk viselése: 

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

Amennyiben a védőtávolság nem tartható be (1,5-2 m), ebben az esetben a tanár 

kérheti az 1-8. évfolyam minden osztályában járó tanulótól a szájat és orrot eltakaró 

maszk órai viselését a közösség és a saját maga védelme érdekében. 

 A közösségi terekben, az ott tartózkodás idején 1-8. évfolyam minden tanulójának 

kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

 A pedagógusok számára a maszk viselése kötelező az intézmény közösségi tereiben: 

folyosó, nevelői szoba, irodák, udvar. 

 A testnevelés órán a gyakorlatok végzése alatt a maszk használata nem kötelező. 

 Az iskolai elkülönítőben elhelyezett beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek 

kesztyű és maszk használata kötelező. 

 

Testhőmérséklet mérése: 

 2020. 10. 01-től kötelező a testhőmérséklet mérés az intézmény területére belépő 

minden személy számára. 

 

 

 

Budapest, 2020. 09. 21. 

 

 

 

 

Majzik László       Szélesi Sándorné 

 KAT elnök        gondnok 

 

 

 

 

      Dienes Anna 

      intézményvezető 
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