
A Nyergesújfalui Szabolcsi Bence AMI eljárásrendje a járványügyi készenlét idejére 

 

 

A Szabolcsi Bence AMI a COVID-19 járványügyi helyzetre tekintettel kidolgozta az iskolalátogatás protokollját annak érdekében, hogy a 

diákok, pedagógusok és az iskola minden dolgozója számára biztonságos környezetet teremtsen. 

A helyi eljárásrend kialakításakor figyelembe vettük az EMMI által kiadott iránymutatást. Kérünk minden diákot, szülőt és kollégát, hogy az 

alábbi előírásokat maradéktalanul tartsák be. Vigyázzunk a magunk, a társaink és az egész közösség egészségére! 

 

I. Az iskolába lépés feltételei 

Kérjük a szülőket, hogy a COVID-19 (légúti megbetegedés, láz, stb.) tüneteit mutató gyermeküket ne engedjék a közösségbe, forduljanak 

orvoshoz, kövessék az orvos utasításait! Abban az estben se engedjék gyermeküket az iskolába, ha a családban potenciális, vagy igazolt 

vírusfertőzött van vagy a családtagok valamelyike igazolt kontaktszemély! Kérjük, hogy az előbbiekről haladéktalanul értesítsék az Intézményt! 

Intézmény vezetékes telefonszáma: 33-455 405; nyerges@szabolcsizeneikola.sulinet.hu 

Solymosi Attila intézményvezető: 06 20 886 2535 

Drága-Jurásek Ildikó intézményvezető-helyettes: 06 20 411 0873 

Tóthné Kaposvári Krisztina iskolatitkár: 06 70 312 0113 

A gyermek/ felnőtt betegsége esetén a gyógyulása után csak orvosi igazolással léphet be az intézménybe. 

 



 

II. Az iskolába való beléptetés protokollja 

- Az intézménybe csak egészséges gyermek, felnőtt léphet be. 

- Az intézmény területére csak gyerekek, tanulók és az intézmény alkalmazottai léphetnek be. Mindenki más csak engedéllyel tartózkodhat az 

épületben. 

- Kézfertőtlenítés. A bejáratnál kézfertőtlenítőket helyezünk el. Kérjük, használják ezeket minden belépéskor! 

-A bejárati ajtón való belépést, majd fertőtlenítést követően minden diák a lehető leggyorsabban menjen abba a terembe, ahol órája lesz! 

- Maszkviselés. Az iskola zárt közösségi tereiben (előterekben, emeleti folyosón) a szájat és orrot eltakaró maszk viselése ajánlott. Kérjük, hogy 

mindenki maga gondoskodjon a maszkról. 

- Távolságtartás. Lehetőség szerint tartsuk meg a 1,5 méteres távolságot! 

 

III. Az iskolában tartózkodás 

- Amennyiben a tanár vagy a diáktársak kérik, a tanítási órán a diákoknak maszkot kell viselni! 

- Az órák közti szünetekben a diákok a közös terekben csak a legszükségesebb ideig, lehetőség szerint maszkban és a biztonsági távolság 

betartásával tartózkodjanak! 

- A tantermeket és folyosót az órák alatt és az óraközi szünetekben folyamatosan szellőztetjük. 

- Az iskola udvarán és szünetekben kérjük a biztonsági távolság betartását! 

- A tanulói mosdókban fertőtlenítő folyékony szappan áll rendelkezésre. Kérjük a helyes kézmosási szabályok betartását! 



A lázas, a koronavírus tüneteit mutató tanuló szüleit azonnal értesítjük. Ezt követően a szülő feladata, hogy a háziorvossal felvegye a kapcsolatot, 

s kövesse az orvos utasításait. 

IV. Az iskola fertőtlenítése 

Az iskola helyiségeit naponta többször takarítjuk a rendelkezésre álló fertőtlenítő szerekkel. A takarító az erre a helyzetre kialakított protokoll 

szerint jár el. A mosdók, kilincsek, klaviatúrák fertőtlenítése a tanítási idő alatt folyamatosan történik. 

Melyek a koronavírus tünetei? 

A következő tünetek jelentkezhetnek a fertőzéstől számított 2-14. napot követően: 

- Láz 

- Száraz köhögés 

- Légzési nehézség 

- Fáradtság 

- Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás 

- Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. 

Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek. 

Mennyire lesz valaki súlyos beteg, ha megfertőződik? 

A legtöbb esetben – az influenzához hasonló tünetekkel – enyhe lefolyású a betegség. 

Legtöbben (nagyjából 80%) bármilyen speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből. 
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