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Különös Házirendi szabályok a járványügyi helyzetre való tekintettel 

a 2020/2021-es tanévben 
 

A szabályokat minden alkalmazottnak, tanulónak és külső résztvevőnek be kell tartani. 
A szabályok betartásának és alkalmazásának ellenőrzése az iskola feladata. 

 
A protokoll-intézkedések a járványügyi helyzet változásával, azonnal felülírhatóak. 

 

Jelen állás szerint a MEA Alapfokú Művészeti Iskolában 
NORMÁL tantermi oktatás folyik. 

 
 

 
Mindenki számára, aki belép az iskolánk székhelyére 

(Szent Anna u. 31.) KÖTELEZŐ: 
 
 
 
 
 
 
         MASZK használata                           KÉZFERTŐTLENÍTÉS 

        (orr és száj eltakarásával) 
 

A művészeti foglalkozásokon pedagógusainknak kötelező a maszk használata. 
Amennyiben egyéni órán vannak, a tanulóknak nem kötelező a maszk viselése. 

Csoportos foglalkozásokon kötelező a maszk viselése mindenkinek. 
 
     Székhelyünkön a foglalkozások megkezdése előtt 
     tanáraink megmérik a tanulók testhőmérsékletét. 
     Az értékhatár 37,8°. 

 
 

Az épület első emeletén 2 db. fali fertőtlenítő került elhelyezésre. 
 

A takarító személyzet a tantermeket, mosdókat és folyosót minden reggel fertőtleníti. 
Erről „Takarítási naplót” vezet. 

 
A folyosókon is csak MASZKBAN, a kijelölt távolság tartásával lehet tartózkodni. 

 
A MEA 12 telephelyén - általános iskolák - az adott intézmény szabályozása érvényes! 



 
Külső személyek 
A székhely tantermeibe külső személy csak igazgatói engedéllyel léphet be. 
Az iskola területén (I. emelet) külső személy csak orrot és szájat eltakaró 
maszkban léphet be. 

Belépést követően kötelező a kézfertőtlenítés. 
Amennyire lehetséges, a telefonos és elektronikus ügyintézést kell előnyben részesíteni. 
 
 

Tanulók és alkalmazottak 
A MEA kizárólag egészségesen és tünetmentesen látogatható. A pedagógusnak 
joga van megtagadni az óra megtartását amennyiben a gyermek egyértelmű 
tünetekkel jelenik meg. Ebben az esetben a pedagógus köteles értesíteni a 

szülőt és az igazgatót. Az elmaradó órákat digitális oktatással lehet megtartani, pótolni. 
 
 

Az órák menete 
A művészeti foglalkozásokon pedagógusainknak kötelező a maszk használata. 
Amennyiben egyéni órán vannak, a tanulóknak nem kötelező a maszk viselése. 
Csoportos foglalkozásokon kötelező a maszk viselése mindenkinek. 

A személyi higiénia alapvető szabályairól a pedagógusok folyamatosan tájékoztatják a 
tanulókat.  
A pedagógusok végzik el a közös használatú hangszerek fertőtlenítését a zenei tanítási órák 
előtt és megmérik a gyermekek hőmérsékletét. 
Az órák helyiségeiben javasolt az ablakok gyakori kinyitása szellőztetés céljából. 
A csoportos órákon törekedni kell a távolságtartásra. 
A szolfézs órákon az éneklés csak tág helyiségekben, a megfelelő távolság betartásával 
lehetséges. Ha a feltételek nem állnak rendelkezésre lehetőség szerint kerülni kell a nagy 
létszámú csoportokban az éneklést. 
  

 
Fertőzés esetén 
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 
tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell különíteni, egyúttal értesíteni kell az 
iskola vezetését. 
  

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel 
kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 
 
Kizárólag a háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés 
gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Gyanú esetén nekik kötelességük az NNK által kiadott 
aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 
 
A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos nyilatkozata alapján megerősített 
COVID-19 fertőzésről az iskola vezetője rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót. 
Információt csak az iskola vezetője adhat. Az iskola és annak bármely dolgozója titoktartási 
kötelezettséggel tartozik és ennek értelmében nem adhat ki semmiféle belső információt az 
iskolai életről. 
 
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 
térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja 
felül. 



 
Amennyiben az intézmény fertőzéssel érintett, a további munkát, eljárásrendet az EMMI és az 
NNK közösen lefolytatott vizsgálatának eredménye határozza meg. 
 
Amennyiben az iskola bármely tanulója, vagy dolgozója orvos által igazolt koronavírus-
fertőzött, az intézmény vezetője haladéktalanul jelenti 
a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu e-mail címen.  
 
A bejelentés tartalmazza a fertőzéssel érintettek számát, státuszát (pedagógus, egyéb 
dolgozó, tanuló), valamint tanuló esetében az érintett csoportok/osztályok adatait. Személyes 
adatokat az intézmény nem továbbít.  
 
Debrecen, 2020.10.02. 
 
 
 
 

Molnár K. Dániel-sk. 
        igazgató 


