
A Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola  

intézkedési terve a  

2020/2021-es tanév járványügyi készenléti idejére alkalmazott eljárásrendről 

 

1. Iskolánkba kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az 

oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

2. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy 

fertőzés áll fenn. 

3. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek (hőemelkedés, 

köhögés, nátha, láz, torokfájás, ízlelés-szaglás képességének elvesztése), 

gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról és a gyermeket ne engedjék iskolába.  

4. Iskolánkba újra csak orvosi igazolással jöhet a gyermek, a protokoll szerinti intervallum 

után. 

5. Tanévnyitó szülői értekezletet nem tartunk, helyette e-mailben küldünk minden 

szülőnek tájékoztató levelet. 

6. A hagyományos órabeosztás alkalmával történő tömeges megjelenés tilos, ezért az 

órabeosztást meghatározott időkeretekben határozzuk meg tanáronként a 1,5 méteres 

távolságtartás és a maszk viselésének szabályait megtartva. 

7. A bejáratnál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, ennek használata 

minden felnőtt számára kötelező, aki belép az épületbe. 

8. Az EMMI rendeletben foglaltak szerint a gyermekeknek antibakteriális szappant 

biztosítunk minden mosdóban. Kéztörlésre papírtörlők állnak rendelkezésre. 

9. A szülők az ajtóig kísérhetik gyermeküket, az épületbe nem jöhetnek be. 

10. Amennyiben a szülők gyermekükkel kapcsolatos ügyintézés miatt keresik fel az 

intézményt, előtte telefonos egyeztetés szükséges. Az egyeztetett időpontban az 

épületbe csak maszkban lehet bejönni, valamint a porta mellett kihelyezett 

kézfertőtlenítő használata kötelező. 

11. Az épületbe belépők (kivéve a növendékeket és alkalmazottakat) neveit és 

elérhetőségeit a portás köteles feljegyezni. 

12. Az épület fertőtlenítése a takarítócég alkalmazottainak feladata, melyet az 

intézményvezető ellenőriz. 

13. A folyosón kötelező mindenki számára a maszk. 

14. A hangszeres órák között a hangszertanár fertőtlenítő nedves törlőkendővel fertőtleníti 

a teremben levő felületeket (asztal, pad, szék, szükség szerint hangszer, ajtókilincs), 

valamint alaposan szellőztet. 

15. Csoportos órák között a takarítócég alkalmazottai fertőtlenítik a termeket. A pedagógus 

felelőssége az alapos szellőztetés. 

16. A csoportos oktatás alatt a távolságtatás betartására fokozottan kell figyelni. 

 

 

Mindenki egészsége érdekében kérjük a járványügyi protokoll betartását! 


