
TÁJÉKOZTATÓ 

a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről 

Az emberi erőforrások minisztere 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozata alapján, 2021. dec. 1-től, az 

alábbi intézkedések lépnek életbe: 

• A köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a köznevelési 

intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását. 

• A tanulót a köznevelési intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a 

koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a köznevelési intézmény területére a 

köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be. 

Ez a pont az iskola bejárata.  

Továbbra is tisztelettel kérjük, hogy az iskola területére, mindannyiunk biztonsága érdekében, 

ne lépjenek be! 

A 633/2021. (XI. 18.) Kormányrendelet 1/A. § értelmében az intézmény területén a maszkviselés 

szabályait, a köznevelési intézmény vezetője önállóan határozhatja meg, azzal, hogy a maszkot bárki 

jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg. 

• Az iskola közösségi tereiben (folyosó, aula) ill. az udvari sorakozóban a maszk használata 

kötelező. 

• A tanteremben nem tiltott, de nem is kötelező a maszk használata, abban az esetben, ha csak 

az adott osztályközösség tagjai vannak jelen a tanórán. 

• Szakköri foglalkozáson, ahol több osztály tagjai együttesen vannak jelen, kötelező a maszk 

viselése. 

• December 1-től, további intézkedésig, az Áhítatok helyszíne az iskola. Minden osztály, a saját 

tantermében, pedagógus felügyelete mellett, hallgatja az áhítatot. 

A koronavírus járvány IV. hullámában Tolna megyében is jelentősen értintetté váltak az oktatási 

intézmények. Ennek figyelembevételével az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 

Pozitivitás esetén az iskola feltérképezi a valós kontaktokat (akik szoros kontaktusba kerültek a pozitív 

személlyel és nem védettek) és a karanténba helyezendők listáját megküldi a járási népegészségügyi 

osztálynak. A súlyos járványügyi helyzet elkerülése érdekében kérjük, hogy az érintett tanulók, 

dolgozók, másnap ne jöjjenek be az iskolába. 

Valós kontaktnak minősül:  

- aki a pozitív személlyel a tünetei megjelenését megelőző két napban, ill. tünetmentes esetben 

a tesztelést megelőző két nappal szoros kontaktusba kerültek 

- és védettségi igazolvánnyal nem rendelkeznek. 

Az intézményben az alábbi járványügyi-higiénés intézkedések betartására különösen ügyelünk: 

• tanulók közötti távolságtartás, maszkviselés 

• gyakori szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés 

• felületek fertőtlenítése 

• zárt terek rendszeres természetes szellőztetése 

Tanulóink, megbetegedést követően, csak orvosi igazolással térhetnek vissza az intézménybe. 

Madocsa, 2021. november 29.                                             

                                                                                                   Zemkóné Horváth Zsuzsanna 

                                                                                                               Intézményvezető 


