
Az alapiskolákban a hagyományos iskolai oktatás 2020.9.2-án kezdődik. Az oktatáson való részvétel a tanulók számára kötelező. 

Az iskola a 2020/2021-es tanév tervezésénél figyelembe veszi az epidemiológiai helyzet romlásának lehetőségét.

Az egyes fázisok alapján  a szájmaszk használatára 2020.9.16-tól az alábbi szabályok vonatkoznak. 

Lényeges szabályok:

Betartani a K.V.SZ. (kezek – védőtávolság – szájmaszk )alapelveit az egyes fázisok utasításai alapján.

2020.9.15-ig az oktatás folyamatában tanulók csoportjait különféle osztályokból nem összevonni. 

Az iskolai klub lehetőség szerint ne szervezzen nevelői tevékenységet gyűjtő csoportokban.

Megjegyzések:

A köri tevékenységek tekintetében aktuálisan 2020.10.1-ig útmutatók készülnek.

A természeti iskola és sítanfolyam szervezése kizárólag az illetékes Regionális Közegészségügyi Hivatal jóváhagyásával lehetséges.

A tanuló/alkalmazott megbetegedésének gyanújánál a szülő/alkalmazott (nem az igazgató) előbb a körzeti orvost értesíti telefonon!!! Az iskola, a szülő, az 

iskolai alkalmazott közvetlenül nem értesíti a Regionális Közegészségügyi Hivatalt.

Az alapiskolák, az iskolai klubok, a szabadidőközpontok, a nyelviskolák, a művészeti alapiskolák a tanév elején kijelölnek egy  helyiséget a közvetlen 

elkülönítésre. 

Korlátozni kell az osztályok, személyek közötti érintkezéseket, az eseményeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának aktuális előírásaival 

összhangban szükséges szervezni.

Alapiskolák és egyéb iskolai intézmények (iskolai klub, művészeti alapiskola, szabadidőközpont és nyelviskola)

Az iskola belső tereiben, illetve az iskolai intézményben 2020.9.2-től 2020.9.14-ig a felső tagozatos tanulóknak szájmaszk, a pedagógus alkalmazottaknak, a 

nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottaknak és a nem pedagógus munkakört betöltő alkalmazottak számára a szájmaszk/védőpajzs 

használata kötelező. Az alsó tagozatos tanulóknak a szájmaszk viselése ajánlott. 



 Zöld fázis Belépéskor Szájmaszk Védőtávolság A COVID-19 tüneteinél Iskolalátogatás

A tanulási folyamaton 

kívül (iskolai klub, 

művészeti alapiskolák, 

szabadidőközpontok, 

nyelviskolák) Étkezés

A tanulók

Ajánlott 

reggeli 

szűrés.

A belső térben az 

osztályon kívül.

Azonnali elkülönítés és otthoni környezetbe 

való vonulás.

A pedagógus 

alkalmazottak, a nevelő-

oktató munkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazottak

Ajánlott a szájmaszk 

(védőpajzs) viselése a 

nevelési-oktatási 

folyamatban.

Házi környezetbe vonulás, szükség esetén 

telefonos kapcsolattartás az orvossal.

A nem pedagógus 

munkakört betöltő 

alkalmazottak

 A Szlovák Köztársaság 

Közegészségügyi 

Hivatalának 

intézkedése alapján.

Védőtávolságot tartanak.
Házi környezetbe vonulás, szükség esetén 

telefonos kapcsolattartás az orvossal.

A szülők
Védőtávolságot tartanak 

az épület előtt.

A tanuló azonnali elvitele, szükség esetén 

telefonos kapcsolattartás az orvossal.

Iskola/Fenntartó
Az iskola a Regionális Közegészségügyi Hivatal 

utasításaira vár.

Nem léphetnek be az épületbe (az 

első évfolyamon kívül) szájmaszkban 

sem.

Az oktatás alatt a 

pedagógusok 

védőtávolságot tartanak 

a tanulóktól, a tanórák 

közötti szünetben pedig 

mindannyian 

kölcsönösen egymástól 

is.

Biztosítja a fertőtlenítést, a védőtávolságot az iskola épülete 

előtt.

KVSZ

Hagyományos 

oktatás folyik 

emelt higiéniai 

rendelkezésekkel.

Irányelvek mint az 

iskolában, a saját 

feltételekhez igazítva.  Az 

iskolai klubban lehetőség 

szerint nem vegyíteni a 

különféle osztályokat. A 

művészeti alapiskolákban, 

szabadidőközpontokban 

és a nyelviskolákban 

mérlegelni a tömeges 

oktatást, a védőtávolságot 

a tanulók között is 

betartani. 

A lehetőségekhez 

mérten osztályonkénti 

étkezés, az osztályok 

az ebédlőben nem 

keveredhetnek. Nem 

vegyülhetnek az iskolai 

környezeten kívülről 

érkező étkezőkkel.



Narancssárga 

fázis - személyek 

megbetegedésének 

gyanúja Belépéskor Szájmaszk Védőtávolság

Megbetegedés gyanújánál - 

tanuló/alkalmazott Iskolalátogatás

A tanulási folyamaton 

kívül (iskolai klub, 

művészeti alapiskolák, 

szabadidőközpontok, 

nyelviskolák) Étkezés

A tanulók
A belső térben az 

osztályon kívül.

A pedagógus 

alkalmazottak, a nevelő-

oktató munkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazottak

Ajánlott a szájmaszk 

(védőpajzs) viselése a 

nevelési-oktatási 

folyamatban.

A nem pedagógus 

munkakört betöltő 

alkalmazottak

A Szlovák Köztársaság 

Közegészségügyi 

Hivatal intézkedése 

alapján.

Védőtávolságot tartanak.

A szülők
Az épület előtt 

védőtávolságot tartanak.

Az egészségileg hátrányos 

helyzetű gyermekek 

számára létesített 

alapiskolák/Fenntartó

KVSZ

Az oktatás alatt a 

pedagógusok 

védőtávolságot tartanak 

a tanulóktól, a tanórák 

közötti szünetben pedig 

mindannyian 

kölcsönösen egymástól 

is.

A megbetegedés 

gyanújánál az 

adott tanulónak 

és vele szoros 

kapcsolatban 

állóknak 

szüneteltetve (a 

távoktatás 

lehetőségeinek 

mérlegelése). A 

többi osztályban 

az oktatás 

hagyományosan 

folyik emelt 

higiéniai 

intézkedésekkel.

Irányelvek mint az 

iskolában, a saját 

feltételekhez igazítva. 

Osztály bezárása (körök, 

csoportok), melyben a 

tanulók szoros 

kapcsolatban voltak a  

COVID-19 megbetegedés 

gyanújával bíró tanulóval, 

illetve az iskola, iskolai 

intézmény pedagógus 

alkalmazottjával, a nevelő-

oktató munkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazottal.

A lehetőségekhez 

mérten osztályonkénti 

étkezés, az osztályok 

az ebédlőben nem 

keveredhetnek. Nem 

vegyülhetnek az iskolai 

környezeten kívülről 

érkező étkezőkkel.

Nem léphetnek be az épületbe. Az 

első évfolyamot látogató tanulóval 

legfeljebb egy személy szájmaszkban.

A zöld fázis rendelkezései + további rendelkezések

Biztosítja a gyakori fertőtlenítést, a védőtávolságot az iskola 

épülete előtt, stb.

A vele/velük szoros kapcsolatban állók házi 

elkülönítése a Regionális Közegészségügyi 

Hivatal vagy a körzeti orvos által 

meghatározott idejére. Visszatérés a zöld 

fázisba a Regionális Közegészségügyi Hivatal 

vagy a körzeti orvos irányításával. A piros 

fázisba való átlépés a Regionális 

Közegészségügyi Hivatalának irányítása 

alapján.



Piros fázis - 

személyek 

megbetegedése Belépéskor Szájmaszk Védőtávolság

2 tanuló és/vagy 1 pedagógus alkalmazott 

és/vagy 2 nem pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazott megbetegedésekor Iskolalátogatás

A tanulási folyamaton 

kívül (iskolai klub, 

művészeti alapiskolák, 

szabadidőközpontok, 

nyelviskolák) Étkezés

A tanulók

A beltérben kötelező.

A pedagógus 

alkalmazottak, a nevelő-

oktató munkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazottak

Kötelező szájmaszk 

(védőpajzs) a 

beltérben.

A nem pedagógus 

munkakört betöltő 

alkalmazottak

A Szlovák Köztársaság 

Közegészségügyi 

Hivatalának 

intézkedése alapján.

Védőtávolságot tartanak.

A szülők
Az épület előtt 

minimalizálni a 

személyek 

csoportosulását.

Az egészségileg hátrányos 

helyzetű gyermekek 

számára létesített 

alapiskolák/Fenntartó

A narancssárga fázis rendelkezései + további rendelkezések 

A vele/velük szoros kapcsolatban álló 

személyek házi elszigetelése a Regionális 

Közegészségügyi Hivatal iránymutatásával. Az 

osztályokban a betegség igazolásakor 

megszakítani az oktatást.

Kötelező 

reggeli 

szűrés 

kötelező 

testhőmérsé

klet-méréssel 

(feljegyzés 

nélkül).

Az oktatás alatt a 

pedagógusok 

védőtávolságot tartanak 

a tanulóktól, a tanórák 

közötti szünetben pedig 

mindannyian 

kölcsönösen egymástól 

is. Hagyományos 

oktatás az elsőtől 

az 5.évfolyamig 

csoportonként 15 

tanulóig, 

6.évfolyamtól 

távoktatás az 

iskola 

lehetőségeihez 

mérten.

A tömeges oktatás, körök 

eltörlése. Az iskolai klub 

csoportjaiban legfeljebb 

15 fő, az iskolához 

hasonlóan a csoportok 

homogenitásának 

megtartása. Egyéni 

oktatás megvalósítása a 

KVSZ-vel összhangban.

Étkezés csoportokban, 

az ebédlőben azok 

nem keveredhetnek. 

Nem vegyülhetnek az 

iskolai környezeten 

kívülről érkező 

étkezőkkel.

Nem léphetnek be az épületbe.

Biztosítja a gyakori fertőtlenítést, a védőtávolságot az iskola 

épülete előtt, stb. A fenntartó korlátozza az iskola belső 

helyiségeinek harmadik személyek általi használatát (kurzusok, 

bérletek) – az egészségügyi ellátás nyújtásán kívül.


