
 
 
Az oktatási intézményekben zajló tevékenységeknek a járványtanilag biztonságos 
feltételek között való megszervezésével kapcsolatos  intézkedések jóváhagyására 
vonatkozó rendelet, a SARS-CoV-2 koronavírus okozta megbetegedések megelőzésére 
 
A tanügyminiszter és az egészségügyi miniszter  kibocsátja a következő RENDELETET 
 
 
1. CIKK  
(1) Jelen rendelet a SARS-CoV-2 koronavírus okozta megbetegedések megelőzésére és 
leküzdésére vonatkozó eljárásokat és kötelező intézkedéseket szabályozza, amelyeket az 
oktatási intézményekben (egyetem előtti oktatás) alkalmaznak, a tanuláshoz és az 
egészséghez való jog biztosítása érdekében, a tanuláshoz való jog legfőbb 
kedvezményezettei, az egyetmisták és közoktatási rendszer személyzete számára. 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell az oktatási, szabadidős, az oktatási 

intézményekben a diákok aĺtal elsajátit́ott készségek megszilárdit́ására vagy a tanulás 

felgyorsit́ására, valamint a felzárkóztató tanulási tevékenységekre is a tanulók fizikai 

jelenlétével, az After school – iskola utáni iskola –  tiṕusú programok keretében.  

(3) Az egyetemisták fizikai jelenlétét megkövetelő tevékenységek végrehajtásának a 

módjáról  a felsőoktatási intézmények vezetői döntenek, az egyetemi autonómia alapján, 

az alkalmazandó jogszabály rendelkezéseinek betartásával. 

 

 2. CIKK 
(1)Az iskolai/egyetemi szünetek után, a tanítás megkezdése előtt a közegészségügyi 
igazgatóságok/Bukarest Municípium Közegészségügyi Igazgatósága tájékoztatják a 
megyei tanfelügyelőségeket/Bukarest Municípium Tanfelügyelőségét, valamint a 
felsőoktatási intézmények  szenátusát, a sürgősségi esetek megyei bizottságait/a 
Sürgősségi Esetek Bukarest Municípiumi Bizottságát minden település járványtani 
helyzetéről  a tanítás megkezdésére vonatkozó forgatókönyvek meghatározása 
érdekében.    
(2) A megyei tanfelügyelőségek/Bukarest Municípium Tanfelügyelősége elküldi az 
oktatási egységeknek a közegészségügyi igazgatóságok/Bukarest Municípium 
Közegészségügyi Igazgatósága által kiállított, a települések járványtani helyzetésre 
vonatkozó tájékoztatót a müködési forgatókönyvek meghatározására.  
 (3) Az oktatási egységek/intézmények müködésével kapcsolatos forgatókönyveket a 

tanév során a járványtani helyzet alakulásának függvényében frissítik, a 3. cikk 

rendelkezéseire hivatkozva. 



3. CIKK  
(1) Az oktatási egységek vezetőtanácsai javasolják a megyei 
tanfelügyelőségeknek/Bukarest Municípium Tanfelügyelőségének a tanítás 
megszervezésére és lebonyolítására  vonatkozó forgatókönyv alkalmazását a települések 
fertőzöttségi rátájának, valamint az új koronvírus-fertőzések 14 napra összesített száma 
ezer lakosra vetített száma alapján, a következők szerint:     

1 . Forgatókönyv Az oktatási egységekben 

az óvodások és tanulók 

személyes jelenlétével 

zajlik a tanítás, a 

védekezési szabályok 

alkalmazásával és 

betartásával  

A településen az   új 
koronvírus-fertőzések 14 
napra összesített száma 
ezer lakosra vetítve kisebb 
vagy egyenlő eggyel 

2.  Forgatókönyv a) Az oktatási 
egységekben az óvodások 
és tanulók személyes 
jelenlétével zajlik a tanítás 
az elemi osztályokban, a 
VIII., a XII. a XIII. 
osztályokban, a 
szakiskolák és 
posztlíceumok végzősei 
számára, napi részvétellel, 
a védekezési szabályok 
alkalmazásával és 
betartásával; 
b) a többi 
osztályokban/évfolyamok
on online tanítás zajlik, 
napi részvétellel  

A településen az   új 
koronvírus-fertőzések 14 
napra összesített száma 
ezer lakosra vetítve 
nagyobb mint egy, de 
kisebb vagy egyenlő 
hárommal 
 

3. Forgatókönyv  a) az óvodások és az elemi 
osztályosok személyes 
jelenlétével zajlik a 
tanítás, napi részvétellel;   
b) a többi 
osztályokban/évfolyamok
on online tanítás zajlik, 
napi részvétellel  

A településen az   új 
koronvírus-fertőzések 14 
napra összesített száma 
ezer lakosra vetítve 
háromnál nagyobb  

 



(2) Indokolt esetben, amikor rendelkezésre áll a megfelelő infrastruktúra és humán 

erőforrás, az oktatási egységek/kiegészítő egységek folytathatnak oktatási 

tevékenységet online rendszerben a megyei tanfelügyelőség/Bukarest municípium 

tanfelügyelőségének jóváhagyásával. 

(3) Az egyetemi kurzusok megkezdését megelőzően, a járványtani helyzet alakulása 

függvényében, a helyi sajátosságokat, infrastruktúrát, oktatási program sajátosságait és 

a humán erőforrásokat figyelembe véve az egyes felsőoktatási intézmények esetében,  

ennek vezetősége, konzultálva az egyetemi szenátussal, meghatározza, hogy az alábbi 

forgatókönyvek közül melyiket alkalmazza oktatási tevékenységeinek megszervezésére: 

1. Forgatókönyv Minden egyetemista/hallgató személyes részvétele minden 
oktatási tevékenységben, ezek programja értelmében, minden 
védőintézkedés alkalmazása és betartása által. 

2. Forgatókönyv Vegyes rendszerben való részvétel – személyes és online jelenlét, 
az oktatási program sajátosságai függvényében, az infrastruktúrát 
és járványhelyzetet szem előtt tartva, minden egyetem saját 
procedúráinak megfelelően.  

3. Forgatókönyv Minden egyetemista/hallgató személyes részvétele az online 
oktatási tevékenységben. 

 

4. CIKK  

(1) A megyei tanfelügyelőségek/Bukarest Municípium Tanfelügyelősége és a 

közegészségügyi igazgatóságok/Bukarest Municípium Közegészségügyi Igazgatósága 

láttamozza az oktatási egység/kiegészítő egységek vezetőtanácsának javaslatát és 

jóváhagyásra továbbítja a megyei sürgősségi esetek bizottságának/Bukarest Municípium 

Sürgősségi Esetek Bizottságának a működési forgatókönyvet minden oktatási egység 

esetében. 

(2) A javaslatot megalapozza a  közegészségügyi igazgatóságok/Bukarest Municípium 

Közegészségügyi Igazgatósága közleménye a járványhelyzetre vonatkozóan minden 

település esetében, ugyanakkor a rendelkezésre álló infrastruktúra és humán erőforrás 

függvényében az oktatási egységek esetében. 

 

5. CIKK 

A megyei sürgősségi esetek bizottsága/Bukarest Municípium Sürgősségi Esetek 

Bizottsága határozatával fogadják el a forgatókönyvet az oktatási egységek működésére 

vonatkozóan, a szünidők után vagy amikor szükséges az oktatási tevékenység elkezdése 

érdekében. 



 

6. CIKK 

Az oktatási egységek/kiegészítő egységek/oktatási intézmények előkészítése érdekében, 

ezek vezetősége a következő szempontokat tartja szem előtt: 

a) A helyiségek kialakítása oly módon, hogy biztosítva legyen az 1 m-es távolság. 

Abban az esetben, amikor ez nem megoldható, akkor biztosítani kell a lehetséges 

maximális távolságtartást, beleértve az iskolai bútorzat optimális elhelyezését is; 

b) A közlekedési irányok kialakítása; 

c) A szünetekhez kialakított felületek megszervezése; 

d) A szükséges humánerőforrás felmérése; 

e) A tisztítószerek, tisztálkodószerek és fertőtlenítőszerek biztosítása; 

f) A diákok/egyetemisták és személyzet részére a védőfelszerelések utánpótlásának 

folyamatos biztosítása. 

 

7. CIKK 

(1) Az oktatási egységek/kiegészítő egységek/oktatási intézmények oktatói, akik a 

veszélyeztetett célcsoportba tartoznak, beleértve az időseket, cukorbetegeket vagy más 

krónikus betegségben szenvedőket, az immunrendszeri problémákkal küszködőket, csak 

abban az esetben folytathatnak online oktatási tevékenységet, ha erre vonatkozóan 

igazolást hoznak a munkaorvostól vagy a kezelőorvostól. Ebben az esetben az 

egység/intézmény vezetősége az órarendet ennek megfelelőképpen alakítja vagy más 

lehetőséget kínál a tanórák megtartására. 

(2) Az óvodások/iskolások, akik veszélyeztetett célcsoportba tartoznak, beleértve a 

krónikus, súlyos légúti betegségekkel, szív-és érrendszeri betegségekkel, kóros elhízással, 

I-es típusú cukorbetegséggel, gyulladásos betegséggel, immunrendszert 

érintő/autoimmun betegséggel, ritka betegséggel, örökletes anyagcsere-betegséggel, 

fogyatékossággal diagnosztizáltakat, immunszuppresszív terápiával ellátott személyeket, 

a kezelőorvos javaslatára és láttamozásával és a szülők beleegyezésével, felmenthetik az 

iskolai személyes jelenléttől. 

(3) A (2)-es bekezdésben jelzett óvodások/iskolások részére, az oktatási egységek 

vezetősége meghatározza, az esetenkénti megoldásokat az online oktatás biztosítása 

érdekében. 

(4) Az oktatási egységek vezetőségei kötelesek megbionyosodani arról, hogy a diákok 

számára javasolt védelmi és higiéniai intézkedéseket betartják, valamint a (2)-es 



bekezdésben jelzett óvodások/iskolások esetében kötelesek monitorizálni minden esetet 

egyenként. 

(5) A (2)-es bekezdésben jelzett óvodások/iskolások, valamint szüleiket a kezelőorvosaik 

és pszihológusaik tanáccsal látják el, a további szükséges intézkedéseket illetően. 

(6) Az óvodások/iskolások, akik együtt laknak egy olyan személlyel, aki veszélyeztetett 

kategóriába tartozik, az adott személy egészségügyi értékelését követően, megtehetik, 

hogy ne legyenek jelen személyesen az iskolában, a kezelőorvos javaslatára és 

láttamozásával és a szülők/jogi képviselő beleegyezésével. 

(7) A (6)-os bekezdésben jelzett óvodások/iskolások részére az oktatási egységek 

vezetősége biztosítja az online rendszerbe történő oktatást. 

(8) A fogyatékkal élő óvodások/iskolások, akik szeretnének részt venni a tanórákon, az 

érintettségük függvényében, részesülnek a megelőző intézkedések alkalmazásában, a 

sajátos helyzetüket figyelembe véve. 

(9) A speciális oktatásra vonatkozó védelmi intézkedések, úgy a tanárok, mint a diákok 

esetében, ezek szükségleteihez lesznek igazítva, a Közegészségügyi igazgatóság 

láttamozásával. 

 

8. CIKK 

A kurzusok elkezdését megelőzően, minden egyetem előtti oktatási egység/kiegészítő 

egység/oktatási intézmény kialakítja a helyiségeket, amelyeket az oktatás során 

használnak, valamint azokat a helyiségeket, amelyeket a SARS-CoV-2 fertőzés gyanús 

esetek időszakos elkülönítésére tartanak fenn, amelyet az iskolaorvos azonosított vagy a 

vezetőség részéről az erre kijelölt személy. 

 

9. CIKK 

(1) Az oktatási tevékenység felfüggesztése az oktatási egységekbe/kiegészítő egységekbe 

a következő esetekbe rendelhető el: 

a) Igazolt SARS-CoV-2 vírusfertőzéses eset megjelenése az óvodai csoportban vagy az 

alsó tagozatos osztályban. Ebben az esetben felfüggesztik a csoport, osztály kurzusait 14 

napra. Abban az esetben, amikor ugyanabban az osztályban a kurzusokat váltásban 

szervezik, csak annak az osztálynak a kurzusait függesztik fel, amelyben a SARS-CoV-2 

vírusfertőzést igazolták, míg a következő váltásba járó tanulók folytathatják a 

tevékenységet az osztályterem előzetes fertőtlenítési eljárásait követően. 

b) Egy SARS-CoV-2 vírusfertőzéses eset megjelenése esetén egy gimnáziumi, líceumi, 

szakiskolai, posztliceális osztályban elvégzik a járványtani vizsgálatokat és tesztelik a 



kontakt személyeket. Az oktatási egység vezetősége a megyei közegészségügyi 

igazgatósággal való kozultálás után dönti el, hogy szükséges-e az osztály többi 

tanulójának karaténba helyezése vagy a tanítás felfüggesztése.   

b) Két igazolt SARS-CoV-2 vírusfertőzéses eset megjelenése esetén egy gimnáziumi, 

líceumi, szakiskolai, posztliceális osztályban, felfüggesztik az osztály kurzusait 14 napra. 

Abban az esetben, amikor ugyanabban az osztályban a kurzusokat váltásban szervezik, 

csak annak az osztálynak a kurzusait függesztik fel, amelyben a SARS-CoV-2 

vírusfertőzést igazolták, míg a következő váltásba járó tanulók folytathatják a 

tevékenységet az osztályterem előzetes fertőtlenítését követően. Az (1)-es bekezdés a) 

és b) betűjénél jelzett esetekben, az oktatási tevékenység online rendszerben 

folytatódik. A felfüggesztési intézkedést az oktatási egység/kiegészítő egység vezetősége 

hozza, miután a Közegészségügyi igazgatósággal/Bukarest municípium közegészségügyi 

igazgatósággal konzultáltak, Az oktatási egységek szervezeti és működési keretszabálya 

9. cikkének (4). bekezdése értelmében, amelyet . az Oktatási és Kutatási Minisztérium 

5447/2020 számú rendeletével fogadtak el. 

 (2) A közegészségügyi igazgatóságok/Bukarest Municípium Közegészségügyi 

Igazgatósága járványtani vizsgálatokat végez, meghatározza a direkt kontaktokat és 

eldönti az oktatási egység vezetőségével, hogy szükséges-e azoknak a karanténba 

helyezése, akik nem tartoznak abban az osztályközösségbe, ahol felfüggesztették a 

tanítást, beleértve a pedagógusokat és a kisegítő személyzetet is.  

(3) Igazolt SARS-CoV-2 vírusfertőzéses eset megjelenése esetében a pedagógusoknál 

és kisegítő személyzetnél, ezek kötelesek értesíteni az oktatási egység vezetőségét, 

amely tájékoztatja a közegészségügyi igazgatóságokat/Bukarest Municípium 

Közegészségügyi Igazgatóságát. A közegészségügyi igazgatóságok/Bukarest Municípium 

Közegészségügyi Igazgatósága, a járványtani vizsgálatot követően, meghatározza, hogy 

kik a direkt kontakt személyek és eldönti közösen az oktatási egység vezetőségével, hogy 

szükséges-e a tanítás felfüggesztése az oktatási egységben. A tanítás felfüggesztését a 

sürgősségi esetek megyei bizottságának határozatával rendelik el, az oktatási egység 

javaslatára,  a megyei tanfelügyelőség és a megyei küzegészségügyi igazgatóság 

engedélyével.     

(4) Az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban és a (3) bekezdésben leírt esetekben az oktatás 

online rendszerben zajlik. 

(5) Az oktatási tevékenység felfüggesztésére vonatkozó döntés, amely az egyetemisták 

személyes jelenléte esetében, az egyetem szenátusának határozata alapján történik, a 

megbetegedések számához mérten és az elvégzett járványtani vizsgálat alapján, a 



megyei közegészségügyi igazgatóságok, valamint Bukarest Municípium Közegészségügyi 

Igazgatósága láttamozásával.  

(6) A jelen rendeletbe foglalt, az oktatási egységek kurzusainak felfüggesztésére 

vonatkozó kritériumok nem vonatkoznak azokra az egyetem előtti oktatási egységekre, 

amelyek a honvédelmi minisztérium és belügyminisztérium alárendeltségébe tartoznak, 

amelyek meghozzák a szükséges döntéseket az általuk alkalmazott 

szabályozások/eljárások alapján. 

(7) Azokat a tevékenységeket, amelyek megkövetelik a személyes jelenlétet az egyetem 

előtti oktatási egységek esetében, melyek a honvédelmi minisztérium és 

belügyminisztérium alárendeltségébe tartoznak, a minisztériumok szintjén végzett 

járványügyi vizsgálatok alapján kezelik, ezek vezetőségének rendelete alapján és nem 

esnek jelen rendelet előírásai alá. 

(8) A gyakorlati felkészítők a technológiai középiskolai, poszlíceumi, szakoktatási és 

duális szakoktatási rendszerbe tartozó diákok számára, ezek személyes jelenlétével 

történik, a felkészítőket szervező egységek védelmi intézkedéseinek és eljárásainak 

betartásával, valamint jelen rendelet előírásai alapján, függetlenül a járványügyi 

forgatókönyvtől. 

 

10. CIKK 

A személyes jelenlétet feltételező kurzusok felfüggesztésének időszakában, az oktatási 

egység/intézmény vezetősége a következő kötelező tevékenységek elvégzését rendeli el: 

a) Az osztályok/termek takarítása és szellőztetése; 

b) Az oktatási egység/intézmény helyiségeinek, osztálytermeinek, termeinek, 

előtereinek, illemhelyeinek általános fertőtlenítése és porlasztásos fertőtlenítése. 

 

11. CIKK  

(1) Az időszakosan felfüggesztett kurzusok újraindítása, amelyek a személyes részvételt 

feltételezik az egyetem előtti oktatási struktúra/osztály/egység esetében, ezek 

vezetőségének döntése alapján történik, miután egyeztettek a közegészségügyi 

igazgatóságokkal/Bukarest Municípium Közegészségügyi Igazgatóságával. 

(2) Azokban az oktatási egységekbena hol a tanórákat felfüggesztették, a tanítás 

folytatását, amely megköveteli a tanulók személyes jelenlétét, a sürgősségi esetek 

megyei bizottságának határozatával rendelik el, az oktatási egység javaslatára. 

(3) Az időszakosan felfüggesztett oktatási tevékenység újraindítása, amely az 

egyetemisták személyes részvételét feltételezi, az egyetem szenátusának határozata 



alapján történik, miután egyeztettek a közegészségügyi igazgatóságokkal/Bukarest 

Municípium Közegészségügyi Igazgatóságával és megkapták ennek jóváhagyását. 

 

12. CIKK 

(1) A közegészségügyi igazgatóságok/Bukarest Municípium Közegészségügyi 

Igazgatósága köteles tájékoztatni a felsőoktatási intézményt/egységet/kiegészítő 

intézményt és az ezekhez tartozó iskolai orvosi rendelőt minden igazolt, pozitív esetről, 

amelyet ezen oktatási egységek/intézmények tanulói/egyetemistái/személyzete 

esetében azonosítanak, a szükséges intézkedések foganatosítása érdekében. 

(2) Nem vehetnek részt a kurzuson az oktatási egységben/intézményben, akik: 

a) SARS-CoV-2 vírusfertőzéssel igazoltak, és otthoni elkülönítésben vannak; 

b) direkt kontaktjai egy SARS-CoV-2 vírussal fertőzött személynek, vagy otthoni 

elkülönítésben/intézményes karanténban vannak; 

c) tesztelésre várnak, vagy megtörtént a tesztelésük és várják az eredményeket, vagy 

olyan személlyel laknak együtt, akit teszteltek és várja eredményeit. 

(3) A (2) bekezdésben leírt esetekben, amennyiben a 

tanulók/egyetemisták/pedagógusok egészségi állapota megengedi, online rendszerben 

folytatódhat az oktatás vagy orvosi felmentést kapnak és utólag bepótolják a 

tananyagot.   

 

13. CIKK 

Jelen rendelet előírásainak alkalmazása érdekében, ott, ahol nincs alkalmazott orvosi 

személyzet, a Közegészségügyi igazgatóság/Bukarest municípium közegészségügyi 

igazgatósága, együttműködve a helyi/megyei hatóságokkal, koordinálja a kiegészítő 

orvosi személyzet biztosításának folyamatát, akiket kijelölnek orvosi ellátás biztosítására 

az egyetem előtti/kiegészítő oktatási intézménybe/egységbe.  

 

14. CIKK  

Az egészségügyi minisztérium a közegészségügyi igazgatóságokon/Bukarest Municípium 

Közegészségügyi Igazgatóságán keresztül, valamint az oktatási és kutatási minisztérium a 

megyei tanfelügyelőségeken keresztül, az oktatási egység/kiegészítő egység/intézmény 

vezetősége felel jelen rendeletbe foglalt intézkedések és tevékenységek gyakorlatba 

ültetéséért, feladatainak függvényében. 

 



15. CIKK 

(1) Az oktatási egységek/kiegészítő egységek/intézmények vezetőségei, saját 

alkalmazottaik közül kijelölnek egy felelőst, aki a SARS-CoV-2 vírusfertőzés megelőzési 

tevékenységeit koordinálja. A kijelölt személy folyamatos összeköttetésben lesz az 

orvosi-egészségügyi személyzettel, a megyei tanfelügyelőségek/Bukarest Municípium 

Tanfelügyelőségével, a közegészségügyi igazgatóság/Bukarest Municípium 

Közegészségügyi Igazgatósága és a helyi hatóságok képviselőivel.  

 (2) Az egyetem előtti oktatási egységek / kapcsolódó egységek / oktatási intézmények a 
jelen rendeletben foglalt intézkedések kiegészítéseképpen, tevékenységük sajátosságaira 
hivatkozva, saját eljárási szabályokat állíthatnak ki.  

 

16. CIKK 
(1) Az egyetem előtti oktatási egységek / kapcsolódó egységek / oktatási intézmények 
kötelesek a tevékenységeket úgy szervezni, hogy azok megelőzzék a SARS-CoV-2 
vírusossal történő fertőzést, a jelen jogszabály rendelkezései alapján, éspedig: 
a) a SARS-CoV-2 fertőzés megelőzését célzó tevékenységek biztosítása; 
b) terek kialkítása a fizikai távolságtartás biztosítása érdekében; 
c) a belépés megszervezése az oktatási egységben / intézményben; 
d) az oktatási program megszervezése; 
e) a higiénés-egészségügyi intézkedések biztosítása egyéni szinten; 
f) a higiénés-egészségügyi intézkedések biztosítása az oktatási egységben / 
intézményben; 
g) a személyzet képzése, a tanulók és a szülők állandó tájékoztatása a SARS-CoV-2 
fertőzés megelőzésére irányuló intézkedésekről; 
h) a specifikus intézkedések biztosítása a kockázati és / vagy krónikus betegségekben és / 
vagy fogyatékosságban szenvedő tanulók, hallgatók és egyéb alkalmazottak számára az 
oktatási egységekben / intézményekben.  
(2) Azokat az intézkedéseket, amelyekkel az egyetem előtti oktatási egységek / 
kapcsolódó egységek végrehajtják az (1) bekezdés rendelkezéseit a jelen rendelet 
szerves részét képező melléklet tartalmazza. 
 

17. CIKK 
Jelen rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően hatályát veszti a 2020. 
szeptember 1-jei 804. számú, a Hivatalos Közlönyben megjelent Az oktatási egységeken / 
intézményeken belüli a SARS-CoV-2 vírusbetegségek megelőzését szolgáló járványügyi 
biztonsági körülmények között történő tevékenység megszervezésére irányuló 
intézkedéseket jóváhagyó 2020 augusztus 31-i 5487/1494/2020-es számú rendelet.  
 



18. CIKK 

Jelen rendeletet Románia Hivatalos Közlönyének I. részében teszik közzé. 

 

Oktatási miniszter      Egészségügyi miniszter 

Sorin Mihai CÎMPEANU     Vlad VASILE VOICULESCU  

 

MELLÉKLET  

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS VÉDEKEZÉSI INTÉZKEDÉSEK AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN 

(EGYETEM ELŐTTI OKTATÁS) A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉN  

I. Az oktatási egységek felkészítését célzó intézkedések a tanórákra történő visszatérés 
előtt: 
1) Az infrastruktúra értékelése az egyes oktatási egységekben az előkészítési folyamat 
számára a rendelkezésre álló terek, valamint a SARS-CoV-2 vírus gyanújának ideiglenes 
elkülönítésére szolgáló hely azonosítása révén.  
2) A terek (tantermek) rendezése, a padok elhelyezésével, az 1 m távolság biztosítása 
érdekében. Abban a helyzetben, amikor ezt nem lehet megvalósítani, a lehető 
legnagyobb távolságot kell biztosítani a padok között; 
3) Funkcionális útvonalak létrehozása; 
4) Rekreációs terek kialkítása;  
5) Tisztító, higiéniai és fertőtlenítő anyagok biztosítása;  
6) Védőanyagok tartalékának állandó biztosítása a tanulók és az alkalmazottak számára; 
7) A személyzet képzése az egészségvédelmi terv végrehajtása céljából.  
 
II. Intézkedések a helyiségek kialakítása, az egyetem előtti / kapcsolódó oktatási 
egységekbe történő belépés és az iskolai tanterv megszervezése érdekében a SARS-
CoV-2 fertőzés epidemiológiai összefüggésében  

 

1. A heyiségek kialakítása a fizikai távolságtartás biztosítása érdekében 
a) Az iskolán belüli útvonalak megszervezése látható sávokkal történő behatárolással, 
melyek „előre meghatározott útvonalakon”biztosítják a bejutást, az iskolán belüli 
mozgást és az intézmény elhagyását, mintegy megkönnyítve ezzel a személyek közötti 
megfelelő távolság fenntartását.  
A kézfertőtlenítőt tartalmazó adagolókat / palackokat az iskola bejáratánál és a 
folyosókon, valamint az egyes tantermek bejáratánál helyezik el 



Az ajtókat, ha lehetséges, nyitva tartják, hogy elkerüljék az érintkezési pontokat 
b) A tantermek kialakítása 
• Az osztálytermet úgy alakítják ki, hogy biztosítsák a diákok közötti 1 méteres fizikai 
távolságot. Ha a tanterem konfigurációja (felület, bútorok stb.) nem teszi lehetővé a 
fizikai 1 méteres távolságtartást, akkor a helységet úgy kell berendezni, hogy az a lehető 
legnagyobb távolságot biztosítsa a tanulók között. 
• A tanulók mozgását az intézményen belül korlátozni kell azáltal, hogy ugyanazt az 
osztálytermet biztosítják egy osztály számára. A követendő elv: „1 osztály = 1 
osztálytetem”;  
• Tilos a személyes tárgyak cseréje; 
• A tanulók érkezése előtt biztosítani kell az osztálytermek szellőztetését, az ablakok 
legalább 30 percig történő kinyitása révén, majd a szünetekben legalább 10 percig és a 
nap végén;  
• Ajánlatos kerülni azokat a gyakorlati kísérleteket és bemutatókat, amelyek mozgást és 
/ vagy szoros interakciót igényelnek a tanulók között; 
• A diákok és az oktató / kisegítő / nem oktató személyzet folyamatosan maszkot visel az 
osztálytermekben, a tanáriban, amikor az oktatási egységben közlekedik, a szünetekben, 
kültérben és beltérben egyaránt. 
c) A mosdók kialakítása  
• Kötelező a fertőtlenítőszerek és az eldobható papírtörülközők állandó elérhetősége; 
tilos az elektromos kézszárítók és a textiltörölközők használata; 
• Ellenőrizni kell a gyakran érintett felületek napi tisztítását és rendszeres fertőtlenítését 
(az oktatási intézmény szintjén kidolgozott Tisztítási és fertőtlenítési terv szerint); 
 
d) Az iskolaudvar kialakítása  
• A kültéri bútorokat (adott esetben) úgy kell elhelyezni, hogy ez biztosítsa a fizikai 
távolságot; 
• A szabadtéri játékokkal ellátott rekreációs területek naponta és minden oktatási ciklus 
megkezdése előtt megtisztítódnak, vízsugárral fertőtlenítődnek, majd jóváhagyott 
felülettisztítószerekkel fertőtlenítődnek. 
 
2. Az iskolába történő belépés megszervezése 
• A személyek belépését és áramlását az oktatási intézményben az oktatási egység 
szintjén kijelölt személyek végzik;  
• Javasolt a több belépési útvonalon történő belépés a tanulók áramlásának csökkentése 
érdekében. Ha ez a szétválasztás nem lehetséges, lényeges az oktatási intézménybe 
belépők közötti fizikai távolság betartása; 
• A bejárati útvonalakat (kapu vagy ajtó) nyitva kell tartani a tanulók fogadásakor, a 
kapcsolattartási pontok korlátozása céljából; 



 Az oktatási egységek vezetősége saját szabályokat határozhatnak az egységbe 
való belépéskor meg a testhőmérséklet mérésére; 

• A kézfertőtlenítés után a diákokat közvetlenül az osztálytermekbe irányítják; 
• Tilos a tanulókon és az oktatási intézmény alkalmazottjain kívül a személyek belépése 
(szülők, más kísérő személyek stb.), kivéve a kivételes eseteket, amelyekhez az oktatási 
egység vezetőségének jóváhagyása szükséges. A sajátos nevelést igénylő tanulók 
szülei/kísérői csak az  egészségügyi védekezési szabályok betartásával léphetnek be az 
oktatási egységbe. 
 
3. Az oktatási folyamat és a sporttevékenységek megszervezése  

 Az iskolai program megszervezése szem előtt tartja a kurzusok megkezdésének 
különböző időintervallumban való indítását, annak érdekében, hogy a torlódások 

elkerülhetőek legyenek a szünetekre kijutáskor, bejutáskor.   

 Abban az esetben ha ugyanabban az osztályteremben az oktatás váltásban zajlik, 
a váltások között min. 1 órás intervallumot kell biztosítani. 

 A szünetek intervallumát szakaszosan állapítják meg, annak érdekében, hogy az 

egymásra tevődések lehetőleg minél kisebb számban forduljanak elő;  

 A tevékenységek szervezése és a felügyelet a szünetek idején úgy történik, hogy 
elkerülendő legyen csoportok kialakulása különböző osztályokból. A tanulókat a szünet 
teljes időtartama alatt felügyelik az oktatók vagy a személyzet más tagjai, a fizikai 
távolságtartás betartása érdekében. Minden olyan tevékenység, amely csoportok 
kialakítását feltételezi a fizikai távolságtartás feltételei mellett történik.   

 A játékok és más olyan tevékenységek, amelyek csoportok kialakítását feltételezik, úgy 
szerveződnek, hogy a fizikai távolságtartás legyen betartva.  

 A diákok nem fogyaszthatnak közösen élelmiszert vagy italokat és nem cserélhetik ki 
egymás között a személyes használati tárgyaikat (telefonok, tabletek, írószerek, játékok 

stb.).  

 Csak az olyan sportfoglalkozásokat lehet lebonyolítani, amelyek lehetővé teszik a fizikai 
távolságtartást, lehetőleg a szabadban, amennyiben az időjárási körülmények ezt 
lehetővé teszik;  

 A sportteremben szervezett testnevelés órákat azokra a sporttevékenységekre kell 
korlátozni, amelyek nem feltételeznek intenzív erőkifejtést, a kötelező távolságtartás 
betartásával és állandó szellőztetéssel.   

 A testnevelés órák szervezése érdekében, a tanulókat figyelmeztetik arra, hogy a 
tevékenység idején ne érintsék arcukat, szájukat, szemüket vagy orrukat meg nem 
mosott kézzel;  

 A testnevelés órák kezdetén és végén, minden tanulónak szükséges betartani a kezek 

higiéniájára vonatkozó szabályokat, az alkohol alapú fertőtlenítő használata által;  



 Minden csoport után kitakarítják, fertőtlenítik és kiszellőztetik a sporttermet;  

 A sport profilú líceumok és iskolás sportklubok esetében, a tevékenységek az Ifjúsági és 
sportminisztérium és Egészségügyi minisztérium közös rendelete előírásai értelmében 
történnek.  
 
4) A gyakorlati képzések szervezése a technikai/technológiai/szakmai oktatás 
keretében  
• A tanulók gyakorlati képzése a cégek esetében, ezek saját szabályozásai szerint 
történik;  
• A szakmai líceumok műhelymunkáit úgy szervezik, hogy biztosítva legyen a fizikai 
távolságtartás és ne osztozzanak a munkapontokon;  
• Minimálisra szükséges csökkenteni az oktatási anyagok használatát több tanuló által. 
Megfelelő fertőtlenítési módozatokat szükséges alkalmazni;  
• Egyéni tevékenységeket szerveznek, annak érdekében, hogy elkerüljék az anyagok 
cseréjét;  
• Az oktatási anyagokat használatukat követően megtisztítják és fertőtlenítik;  
• Amikor különböző diák csoportok követik egymást a műhelyben, a diákok által használt 
felületek, eszközök és anyagok megtisztítására és fertőtlenítésére kerül sor, minden 
csoportot követően;  
• Biztosítani szükséges a helyiségek szellőztetését, legkevesebb 10 percre óránként;  
• A tanórák végén megtisztítják az ajtókat, fertőtlenítik a padlót, a padokat, székeket, 
bútorzatot, az oktatási anyagokat és munkaeszközöket, amelyeket a diákok használnak.  
 

III.  Egyéni védekezési előírások 
1. Kezek fertőtlenítése, mosása  
 Úgy a tanulók, mint a személyzet köteles megmosni/fertőtleníteni a kezeit: 
a. rögtön az iskolába és osztályterembe való belépést követően; 

b. ebédszünet előtt; 

c. az illemhely használata előtt; 

d. köhögés, tüsszentés után;  

e. valahányszor szükséges.  
2. Védőmaszk viselése 
a. A védőmaszk viselése kötelező az oktatási egység teljes személyzete számára és viselni 
kell az osztálytermekben, a tanáriban, az egységben való járkálás idején, szünetben úgy 
kint mint bent; 

b. A védőmaszk viselése kötelező az oktatási egység minden tanulója számára, az 
egyetemisták számára, és viselni kell az osztálytermekben, a tanáriban, az egységben 
való járkálás idején, szünetben úgy kint mint bent; 



c.  Az iskolát megelőző oktatásban levő gyerekek számára nem kötelező a maszk 
viselése; 

d. Tilos a védőmaszkok cseréje a személyek között. 
 
IV. A személyzet képzése és a SarS-CoV-2 fertőződést megelőző előírások folyamatos 
kommunikálása a tanulók és szülők irányába 
1. Az orvosi-egyészségügyi személyzet vagy ennek hiányában az oktatási egység által 
kijelölt személy elvégzi az oktatási személyzet, kisegítő személyzet kiképzését, azt 
illetően hogy folyamatosan figyeljék a tanulók egészségi állapotát és betartsák a jelen 
irat előírásait és információkat szolgáltat a következőkről: a Sars-CoV-2 fertőzéssel 
kapcsolatos általános higiéniai előírások, kézmosási technikák, a tünetek felismerése, a 
helyes maszkviselés, szükséges távolságtartási előírások. 

2. A pedagógusok kötelesek értesíteni az iskolai orvosi személyzetet vagy a kijelölt 
felelőst abban az esetben ha a tanulókon tüneteket észlelnek órák alatt (köhögés, 
fejfájás, légzési nehézségek, hányás), amelyeket hőemelkedés kísér vagy sem, az 
elkülönítési eljárás gyakorlatba ültetéséhez. 

3. A tanulók időszakos felkészítése: az első iskolai napon és legkevesebb hetente egyszer 
a tanulókat fel kell készítsék a pedagógusok a Sars-CoV-2 fertőzés megelőzését célzó 
védekezési előírásokról 
 
V. Utasítások/információk közlése a szülők felé 
A szülőket ösztönözni kell a gyerekek higiéniai nevelésében való részvételre, hogy az 
iskolába való visszatérés biztonságosan történjen. A szülőket ösztönözni kell a gyerekek 
egészségi állapotának megfigyelésére és a felelős cselekvésre. 
Hasznos tanácsok a szülők számára: 
1. Naponta ellenőrízzék a gyerek egészségi állapotát iskolába indulás előtt. 

2. Ha a gyerek tüneteket mutat az iskolai programok alatt, a szülő azonnal el kell vigye a 
gyermeket az iskolából és telefonon értesíti a családorvost vagy a sürgősségi szolgálatot. 
3. Beszélgessenek a gyerekkel arról, hogy miként tud védekezni és másokat hogy tud 
megvédeni a fertőzéstől. 

4. Magyarázzák meg a gyereknek, hogy bár megnyílnak az iskolák, a mindennapi élet 
nem lesz ugyanolyan mint azelőtt, és hogy be kell tartsák a fertőzést terjedését 
megelőző intézkedéséket.   

5. Figyeljenek a gyerek mentális állapotára és minden érzelmi változásról beszélgessenek 
a gyerekkel. 
6. Tanítsák meg a gyereket a helyes kézmosásra, és beszélgessenek arról, hogy miként 
tartsuk be az általános higiéniai szabályokat és a távolságot Tanítsák meg a gyereket a 
hazatérés utáni kézmosásra ; amikor beér az iskolába, étkezés előtt és után, illemhely 
használata előtt és után, valamint ahányszor szükséges. 



7. Tanítsák meg a gyermeknek a helyes maszkviselést és magyarázzák meg ennek 
fontosságát. 

8. Figyelmeztessék, hogy ne fogyasszon ételt közösen, ne cseréljen mással személyes 
tárgyakat (telefon táblagép, íróeszköz stb.) Ne adjon születésnapokon ételt innivalót a 
csoportnak osztálynak vagy más alkalmakkor. 

9. Tisztítsa meg/fertőtlenítse naponta a gyerek mindennapi használati tárgyait ((telefon 
táblagép, íróeszköz, egér stb.) 

10. Ha a gyermek lázas, légzési tünetei vannak (köhögés, légzési nehézségek), hasmenés, 
hányás, értesítse telefonon a családorvost vagy sürgősséget, és ne vigye iskolába a 

gyermeket. 

11.  A szülők/hozzátartozók nem léphetnek be az iskola udvarába és nem kísérhetik be a 
gyermeket az intézménybe, kivéve a különleges eseteket, amelyre az iskola vezetősége 
ad engedélyt. 

12. Folyamatosan kommunikáljon az iskola személyzetével, telefonon vagy más 
elektronikus eszköz révén a megbtegedés jeleninek mihamarabbi beazonosítása 
érdekében és a megelőzési lépések megtételéért, hogy megelőzhető legyen a fertőzés 
közösségi terjedése. 
A szülők kötelesek értesíteni az iskolát a gyerek távolmaradásáról a következő 
esetekben: 
•  SARS-CoV-2-ra utaló tüneteket mutat; 
•  SARS-CoV-2-vel diagnosztizálták;  

 a tanuló SARS-CoV-2 -val diagnosztizált személlyel lépett kapcsolatba és 
karanténban van.   
 

VI. Protokollumok  
1. A kantinokra, menzákra vonatkozó  protokollum 
a) Ha az étkezés kantinban van biztosítva, a belépést, távozást úgy kell megszervezni, 
hogy elkerülhető legyen a tolongás, torlódás. 

b) Be kell tartani a 1,5 méteres távolságot, úgy az asztalnál mint a mozgás, ételosztás 
során stb. 

c) A közös felszerelések kezelését, igénybevételét úgy kell megoldani, hogy az 
érintkezések a minimumra legyenek csökkentve, javasolt egyszer használatos 
evőeszközök használata. 

d) Minden étkezés előtt/után a tanulók kezet mosnak és fertőtlenítőt használnak.   

e)  A maszkot csak az asztalhoz való leülés után vehetik le a tanulók. 

f) Az étkezés alatt a felügyelő személyek maszkot kell viseljenek és kezet kell mossanak 
minden fizikai érintkezés után. 

g) Az étkező termet gyakran kell szellőztetni, szigorúan el kell végezi a takarítást és 
fertőtlenítést a takarítási és fertőtlenítési terv előírásai szerint. 



2. Az iskolai bentlakások protokolluma  
a) Az újranyitás előtt ki kell takarítani és le kell fertőtleníteni a bentlakás minden közös 
és elszállásolásra való helyiségét, kerülni kell a szőnyegek, moketták használatát 

b)  Meg kell határozni a bentlakás elfoglalásának mikéntjét, lehetőleg betartva az ágyak 
közötti legkevesebb 1 méteres távolságot. 

c)  A közös tereket naponta ki kell takarítani és fertőtleníteni, a bentlakó diákoknak 
javasolni kell hogy tartsák meg a tisztaságot, fertőtlenítsék és szellőztessék rendszeresen 
a termeket.   

d) Egyéni szobákat kell kialakítani, ha nem lehetséges, akkor a hálótermekben, 
szobákban egyazon osztályba járó tanulókat kell elhelyezni a különböző csoportokba járó 
tanulók kapcsolatba kerülésének elkerülése érdekében, a tanulókat utasítani kell hogy a 
lehető legkevesebbet tartózkodjanak a közös terekben, és a tevékenységek a saját 
termükben zajlanak. 

e) A közös terekbe való bejutást körforgásos alapon kell megszervezni (fürdőszobák, 
étkezdék, közös használatú termek), úgy hogy megoldható legyen azok fertőtlenítése 
használat előtt és után. 

f) Az illemhelyek megfelelő felszereltségének, ellátottságának biztosítása szappannal és 
fertőtlenítőszerekkel. 

g) A közös terekben kötelező a  maszk viselete.  

h) A tanulókat folyamatosan figyelmeztetni kell az egyéni védekezési előírások 
betartására, korlátozi kell a bentlakáson belüli mozgást és kerülni kell a zsúfoltságot. 

i) A felügyelő személyzetet tájékoztatni kell a bentlakás specifikus működési szabályzatát 
illetően az adott időszakban. 

j)  A SarS-CoV-2 gyanús vagy igazolt eset megjelenésekor alkalmazni kell az elkülönítési 
előírásokat és értesíteni kell a közegészségügyi igazgatóságot vagy a 112-es sürgősségi 
szolgálatot. 
 
3. Szállítási protokollum 
a) A célzott iskolai szállítás esetében az iskola vezetősége és a helyi kőzigazgatási 
hatóságok képviselői egyeztetnek a mikrobuszokkal iskolabuszokkal történő szállítás 
biztonságáról  (szellőztetés, fertőtlenítés, tisztítás minden járat után). 

b) Az iskolába való és iskolából való közszállítás idején a tanulók be kell tartsák a 
tömegszállításra vonatkozó általános viselkedési előírásokat, kiemelten a 
távolságtartásra és maszkviselésre vonatkozó előírásokat.  
 
4. A Covid-19 specifikus tüneteit mutató gyerekek elszigetelési előírásai 
Azon gyerekek esetében kell alkalmazni, akik az órák alatt Covid-19 specifikus tüneteket 
mutatnak (láz, köhögés, légzési nehézségek, hasmenés, hányás, fejfájás, módosult 
közérzet) és a következőkből áll: 



a) A szülők/törvényes gyám és esetenként az iskolai egészségügyi rendelő 
személyzetének azonnali értesítése. 

b.) A tanuló azonnali elkülönítése. A tanuló maszkot kell viseljen, elkülönítik a 
csoport/osztály többi részétől, amíg átveszik és kísérettel elhagyja az oktatási egységet. 
Az egyéni védekezési előírásokat szigorúan be kell tartani. 
c) Ha az elkülönítés alatt levő, tüneteket mutató tanuló használja az illemhelyet, azt ki 
kell takarítani, fertőtleníteni az előírt szerekkel mielőtt bárki más használná. 

d) A tanulót nem szabad elszállítani a szülők/jogiképviselők megérkezése előtt a 
családorvoshoz, gyógyszertárbe, sürgősségi osztályra vagy kórházba, csakis abban az 
esetben ha a tünetek súlyosak, ebben az esetben a 112-es sürgősségi számot kell 
tárcsázni. 

e) Azok a személyek akik az elkülönített tanulót segítni maszko kell viseljenek és 
legkevesebb 20 másodpercig kell kezet mossanak. 

f) Az elkülönítő fertőtlenítését az előírásoknak megfelelő fertőtlenítő szerekkel kell 
elvégezni a fertőzés továbbterjedésének elkerülése érdekében. 

g) A karanténidőszak után az óvodás/tanuló csak a kezelőorvos/családorvos által 
kiállított igazolással térhet vissza az oktatási egységbe, amelyben fel van tüntetve a 
diagnózis és amely igazolja, hogy már nem jelent járványtani kockázatot. 
 
VII. Más rendelkezések  
a)  A tanügyi személyzet az iskolai tevékenység alatt folyamatosan kell végezze a 
gyerekek megfigyelésen alapuló szűrést. 

b)  Ha az órák során a tanulók lázas vagy a Sars-CoV-2 specifikus tüneteit mutatják 
érvénybe lép az elkülönítési protokollum. Ha van írásos beleegyezés a szülők részéről a 
tüneteket mutató gyerekek orr- és garatváladék alapján történő tesztelésére, azokat 
tesztelni lehet, első szakaszban gyors antigéntesztekkel. Minden az iskolai rendelőben 
elvégzett gyorstesztet jelenteni kell a területileg illetékes közegészségügyi 
igazgatóságnak, legtöbb 24 órán belül. Ha a szülő/törvényes képviselő nem egyezik bele 
a tesztelésbe, specifikus tünetek esetén,  vagy ha az oktatási egységben nincs orvosi 
rendelő, fel kell vegye a kapcsolatot a családorvossal a további lépések 
meghatározásának érdekében.    

c) A gyors antigéntesztekkel történő tesztelést javasolják: 

1) a tüneteket mutató  pedagógusoknak és az oktatási egység más alkalmazottainak, 
akiknek a tünetei a tanórákon kezdődnek; 

2) a visszaigazolt  személyek kollégáinak, úgy a diákok, mind a pedagóusok, kisegítő 
személyzet esetében, rögtön az első eset megerősítése után.  

d) A beteg és az iskolából min. 3 napot hiányzó gyerekek közösségbe való visszatérése, 
kötelezően orvosi igazolás alapján történhet meg, amelyben fel van tüntetve a diagnózis, 
igazolást, amelyet a tanuló át kell adjon vagy elektronikusan el kell küldjön  az 



osztályfőnöknek/tanítónak. Az igazolásokat az iskolai orvosi rendelőben összesítik, vagy 
ha nincs rendelő, akkor az iskola által kijelölt személy gyűjti össze.  

d) A pedagógusok, kisegítő személyzet, amely feltehetően fertőző betegség tüneteit 
mutatja (láz, köhögés, fejfájás, torokfájás, légzési nehézségek, hányás, más tünetek) 
otthoni elkülönítésbe vonul, értesíti a csakládorvost és az iskola veztősége  által kijelölt 
felelőst.   
 

 


