
A CSENKI IMRE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LÁTOGATÁSA 

A KIALAKULT JÁRVÁNYÜGYI HELYZET IDEJE ALATT 

• A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. 

• A szülők csak indokolt esetben kísérjék el intézményünkbe gyermekeiket. Ha 

elkerülhetetlen a személyes jelenlét, lehetőség szerint az udvaron, a védőtávolságot betartva 

várakozzanak. (Természetesen az év eleji adminisztrációs tevékenység: beiratkozás, térítési 

díj befizetés ezek alól kivételt képeznek, amíg az átutalásos pénzfizetési rendszer 

kidolgozásra nem kerül.) 

• Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

• TILOS az intézmény területére lépni annak a személynek, akinek az új típusú koronavírus 

fertőzésre jellemző tünetei vannak, ill. a belépést megelőző 3 napban hasonló tüneteket 

tapasztalt: 

- KÖHÖGÉS, -NEHÉZLÉGZÉS, - LÁZ, -HIDEGRÁZÁS, -IZOMFÁJDALOM,  

-TOROKFÁJÁS,- ÍZ- ÉS SZAGLÁSZAVAR 

Ha a szülő a fent felsorolt tünetek közül bármelyiket észleli, azonnal értesítse a háziorvost 

és ne engedje közösségbe gyermekét! 

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

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

• Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata 

kötelező. 

• A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási, illetve vírusölő hatású 

kézfertőtlenítési lehetőséget. 

• Az egyes foglalkozásokat megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

alkoholos kézfertőtlenítés lehetőségével biztosítjuk a személyes tisztaságot. 

 



• Az osztálytermekben a pedagógusok lehetőség szerint gondoskodnak a tanulók lazább 

elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek 

bevonásával. A pedagógusok, a növendékek által használt hangszereket, eszközöket minden 

tanuló után fertőtlenítik, ill. a tantermekben, folyosókon kéz- és felületfertőtlenítő szereket 

helyezünk ki.  

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

• Az épület minden helységében elvégezzük a napi fertőtlenítő takarítást. 

• A csoportos foglalkozások szünetében, a tanulócsoportok váltása között biztosíjuk a kézzel 

gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, 

villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök) fertőtlenítőszeres áttörlését. 

• A folyosók, szociális helyiségek kézzel gyakran érintett részeit naponta többször 

fertőtlenítőszeres törlőkendővel áttöröljük. (kilincsek, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, 

stb.) 

• Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, természetes szellőztetésre. Helyiségek ablakát 

időjárás és környező forgalom függvényében letőség szerint nyitva tartjuk. 

 

TEENDŐK A BETEGSÉG ÉSZLELÉSE ESETÉN 

Ha intézményünkben bárkin észlelhetők a betegség tünetei, az alábbi intézkedésekre kerül 

sor: 

- azonnali elkülönítés; -szülő és háziorvos értesítése; -ha a háziorvos indokoltnak látja, 

akkor értesítjük a Járási Kormányhivatal vezetőjét, a Tisztiorvosi Szolgálatot és 

Tankerületi Igazgató Asszonyt. 

- A beteg, vagy karanténban elkülönített tanuló csak orvosi igazolás bemutatásával járhat 

újra az intézménybe, szülői igazolás nem elfogadható! 

 

Reméljük, hogy ezeknek a szabályoknak a betartásával elkerülhetjük a vírusfertőzés 

továbbterjedését, illetve támogathatjuk tanulóink egészségének védelmét, valamint 

biztosíthatjuk a tanév zökkenőmentes lebonyolítását. 

Segítségüket és megértő együttműködésüket előre is köszönjük! 

Ez a protokoll módosításig, illetve visszavonásig marad érvényben. 

Püspökladány, 2020. 08. 26. 

          Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola vezetősége 


