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INTÉZKEDÉSEK ÉS SZABÁLYOK JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE 
A MÉSZÖLY GEDEON REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS 

ÓVODÁBAN – 2. javított változat 
Készült 2020. augusztus 24-én az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA által 

kibocsátott INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI 
INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 
ELJÁRÁSRENDRŐL dokumentum, valamint a VIII/5222-1/2020/KOAT iktatószámú intézkedési 
terv módosítása alapján a Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó 
értekezletén. 

 
1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE  
 
1.1 Intézményeinkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás előzi meg a tanévkezdést. 
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.  
1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és 
fertőtlenítő szerek, védőfelszerelések a szükséges engedélyek birtokában rendelkezésre állnak. 
 
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  
 
2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 
tünetmentes dolgozó vesz részt. A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK 
aktuális eljárásrendje alapján gondoskodnak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, 
ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy 
pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, 
vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén idején a 
járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feladó határozatot szükséges 
bemutatni. 
2.2 Az intézményi csoportosulások megelőzésére az intézmény területére szülő, illetve látogató csak 
indokolt esetben, az intézményvezető engedélyével, kézfertőtlenítő használata után és maszkban jöhet 
be. A látogatók nevét és a látogatás idejét az iskolatitkár bevezeti a Látogatási naplóba. A szülők 
gyermekeiket az intézmény kapujáig kísérhetik és ott várakozhatnak a tanítási nap végén, figyelve a 
csoportosulás elkerülésére, a biztonságos távolság betartására. A kaput a nap folyamán zárva 
tartjuk, 13, 14, 15 és 16 órakor lesz nyitva, a tanulók távozása idejére. 
2.3 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 
2.4 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 
1,5 méteres védőtávolság. Eső esetén az óraközi szünetekben a zsibongót az osztályok felváltva 
használhatják. 
2.5 Az időjárás függvényében az iskolában az óraközi szüneteket, az óvodában a lehető legtöbb időt a 
gyermekek/tanulók az udvaron töltik. 
2.6 Az informatika órák tanterem cserével járnak, ezért az érintett tantermek és a használt digitális 
eszközök fertőtlenítését az adott órák előtt illetve után elvégezzük. 
2.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. A tananyag strukturálásával 
lehetővé tesszük, hogy az az első félévben főként a nagymozgásos, nagyobb teret igénylő témakörök 
kerüljenek sorra. (pl. tájfutás, stb) 
2.8 Az ügyeletes pedagógus reggeli érkezéskor megméri a tanulók testhőmérsékletét, nap közben 
lehetőség szerint felügyeli a megfelelő védőtávolság betartását a mosdókban és a közösségi tereken. 
Figyel a csoportosulások megelőzésére. 
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2.9 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó 
rendezvények megszervezésétől eltekintünk. 
Az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartásával (távolságtartás, maszkviselés, 
kézfertőtlenítés, szellőztetés) indokolt esetben zárttéri szülői értekezlet tartható. A kapcsolattartás 
szokott formái helyett jelenleg az intézmény az online szülői értekezleteket és fogadóórákat támogatja. 
2.10 Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások az első félévben elmaradnak. Megtartásuk a 
második félévben esedékes, amennyiben azt az ajánlások lehetővé teszik. Tabajd területén, külső 
helyszínen tanulmányi séta szervezhető, a hatályos önkormányzati korlátozásokat figyelembe véve. 
2.11 A szülők és pedagógusok a napi kapcsolattartásra a digitális oktatás alatt kialakított online 
felületeket használják. 
 
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  
 
3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata minden 
belépő számára kötelező. Erre jól látható helyen elhelyezett színes plakátokkal is felhívjuk a figyelmet. 
Az intézménybe érkezéskor a tanulók/gyermekek, intézményi dolgozók alaposan kezet mosnak vagy 
fertőtlenítik a kezüket (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a bőrkímélőbb szappanos 
kézmosás). A szünetről beérkező gyerekeket az ügyeletes pedagógus szakaszosan engedi be, sorakozó 
nélkül a torlódás elkerülése miatt, cipőváltás és szappanos kézmosás után mennek be a terembe. 
3.2 A szociális helyiségekben, -tanáriban, igazgatói szobában, fejlesztőszobában, -vírusölő hatású 
kézfertőtlenítő kerül kihelyezésre. 
Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk. 
3.3 Az alapvető higiénés szabályok betartását a tanév első osztályfőnöki óráján és minden hétkezdő 
áhítaton átbeszéljük, megerősítjük. 
3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak 
megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek a szülőkkel karöltve megtanítjuk az 
úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt 
zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  
3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan 
ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítást 1. számú mellékletben 
(Napi takarítási és fertőtlenítési protokoll) megfogalmazottak szerint elvégezzük. 
3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy végezzük, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 
veszélyeztesse. 
3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében rendszeresen, fokozott 
intenzitással szellőztetünk az intézmény minden helyiségében. A helyiségek ablakát időjárás és 
környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.  
3.8 Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 
fertőtlenítjük. 
 
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
 
4.1 Az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére a munkafolyamatok megfelelő 
szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel ügyelünk. 
4.2 Étkezés előtt a gyermekek alapos szappanos kézmosást végeznek.  
4.3 Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy elkerülhető legyen a csoportosulás. 
4.4 Az ebédlőben az evőeszközök a gyermekek/tanulók érkezése előtt kihelyezésre kerülnek. Az 
önkiszolgálás, az ügyeletes rendszer egyéb utasításig tilos. 
4.5 Az alaposan megmosott „iskolagyümölcs” és az „iskolatej” szétosztását az osztályfőnökök és 
ügyeletesek irányítják. 
4.6 A gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú 
fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett 
tárolása, a textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása megoldott. 
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4.7 Az étkeztetést végző dolgozó számára a megfelelő fertőtlenítőszerek biztosítottak. 
 
5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI  
 
5.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra 
vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás 
korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat a háziorvos, 
védőnő, fogorvos elvégzi. 
5.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az 
iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett 
munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő 
eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló 
folyamatos együttműködését.  
5.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi 
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, 
maszkhasználat) figyelembe vételével történik. 
 
6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  
 
6.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 
légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy 
például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, 
esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a 
gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  
6.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  
6.3 A gyermek, a tanuló egyéb távolmaradásával kapcsolatosan valamennyi eddigi szabály érvényes. 
 
7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  
7.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az 
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt, 
aki feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az 
orvos utasításainak alapján járjanak el.  
7.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező, ez az e 
célra kihelyezett dobozban, a tanáriban található. 
7.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a háziorvost kell értesíteni, aki jogosult a 
COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik 
kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos 
teendőket.  
7.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 
vissza. 
7.5. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII.30.) 
Korm. rendelet 26.§-a értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött 
személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 30.§ (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. 
Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település 
intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el tanítási szünetet. 
 
8. KOMMUNIKÁCIÓ  
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8.1 Nyomatékosan kérjük az intézmény partnereit, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az 
oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.  
 
Megjegyzés: A 3. melléklet tartalmazza az óvodára vonatkozó különleges szabályokat. 
 
Jelen szabályzat érvényes: 2020. augusztus 24-től visszavonásig. 
Tabajd, 2020. augusztus 24. 
      
 ……………………………………………….. 
        Hufnágel Anna intézményvezető 
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1. számú melléklet  
 
A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok  
A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és 
felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:  
- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;  
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;  
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres 
tisztítására;  
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;  
- játékok, sporteszközök tisztítására;  
- radiátorok, csövek lemosására;  
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;  
- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;  
- pókhálók eltávolítására;  
- rovar- és rágcsálóirtásra;  
 
csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy 
a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.  
A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt. 
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2. számú melléklet 
 
Kedves Szülők! 
Az alábbi szöveg az intézmény járványügyi készenléti szabályzatának fontosabb elemeit tartalmazza. 
A teljes Szabályzat az intézmény honlapján olvasható. 
A fertőzés elkerülése végett nagyon komoly döntéseket hoztunk, erőfeszítéseket teszünk. Nagyon 
szeretnénk, ha nem kellene átállnunk digitális oktatásra. Ezért kérjük a szabályok maradéktalan 
elfogadását és betartását. 
Köszönettel: az intézmény munkaközössége 
 

1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 
látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy azonnal tájékoztassák az intézményt, amennyiben gyermeküknél 
tüneteket észlelnek és gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 
gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 
Egyéb betegség esetén az intézménybe csak teljesen gyógyult gyermek térhet vissza, megfelelő orvosi 
igazolással. 
 

2. Az intézményi csoportosulások megelőzésére az intézmény területére szülő, illetve látogató csak 
indokolt esetben, kézfertőtlenítő használata után és maszkban jöhet be. A látogatók nevét és a látogatás 
idejét az iskolatitkár bevezeti a Látogatási naplóba. A szülők gyermekeiket az intézmény bejáratáig 
kísérhetik és ott várakozhatnak a tanítási nap végén, figyelve a csoportosulás elkerülésére, a biztonságos 
távolság betartására. 
 

3. Az intézményen belül három fő szabály betartására kell ügyelni: 
- Rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés 
- Távolságtartás 
- Rendszeres fertőtlenítés 

A kézmosás lépéseit a gyermekekkel a tanév/nevelési év kezdésének első hetében részletesen 
megismertetjük, és szükség esetén gyakoroltatjuk. A kézmosás legalább 20 másodpercig fertőtlenítő 
folyékony szappannal és folyóvízzel, a mosdók fölé kitett tájékoztató szerint, a hatóidő betartásával 
történik. Kérjük a kedves szülőket, hogy otthon is erősítsék ezt a gyakorlatot. 
Kézmosás kötelező: 

o étkezés előtt (az óvoda/étkező mosdójánál elhelyezett fertőtlenítő folyékony 
szappannal) 

o étkezés után (az óvoda/étkező mosdójánál elhelyezett fertőtlenítő folyékony 
szappannal) 

o WC használatot követően (a mosdóknál elhelyezett fertőtlenítő folyékony szappannal) 
4. Egyéb szabályok:  

▪ A tüsszentés, köhögés, orrfújás a higiénés etikett szerint történjék. 
▪ Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljunk, illetve csak kézmosást követően! 
▪ Az iskolában való tartózkodás alatt nem kötelező a maszk használata, de igény 

szerint használható bárki számára, aki azt viselni szeretné. 
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3. számú melléklet 
Az óvodára vonatkozó különleges szabályok 
 A szülők a gyermeküket a bejárati ajtóig kísérjék, és ott búcsúzzanak el egymástól. 

Csengessenek!  Integetni is innen lehet, ezután pedig hagyják el az óvoda udvarát. Ablakból már 
nem integetünk. 

  Csengetés után a dajka néni átveszi a gyermeket. A szülő mindig óvodai dolgozónak adja át 
gyermekét! Ezért kérjük, hogy a szülők mindenképpen kísérjék fel a gyermeket az ajtóig! 

 Az ajtónál egyszerre egy család tartózkodhat. Az idő közben érkezők az udvaron egymástól 
megfelelő távolságot tartva várakozzanak! 

 A kaput minden alkalommal zárni kell! 
 Az óvodába érkező gyermekek és dolgozók érkezés után kézfertőtlenítést vagy alapos 

fertőtlenítőszappanos kézmosást alkalmaznak. 
 Az óvodában alvó gyermekeknek minden hét elején behozzák az ágyneműt és az alvósukat, ami 

az óvodában marad péntekig. Minden pénteken hazaadjuk az ágyneműt és az alvóst, amit 
hétfőn mosva, vasalva kérünk vissza.  

 A járványügyi készültség idején az óvodában fogat nem mosunk, ezért fogmosó felszerelést 
nem kérünk. Felhívjuk a figyelmet a gyermek otthoni (reggel, este) alapos fogmosásának 
szükségességére, mely az egészségmegőrzés egyik fontos eleme. 

 Az étkezések előtt és után az asztalokat fertőtlenítjük. Étkezésnél az önkiszolgálást mellőzzük. 
 Év elején a szokásos balesetvédelmi foglalkozás mellett a gyermekekkel felidézzük a tavasszal 

már megtanult helyes kézmosásra és köhögésre, tüsszentésre, orrfújásra vonatkozó 
szabályokat. Ezek alkalmazására fokozott figyelmet fordítunk. 

 A napi takarítást és fertőtlenítést az óvodánkban alkalmazandó takarítási protokoll alapján 
végezzük. 

 A mindennapos mozgást és a heti nagytornát lehetőség szerint a szabadban végezzük. 
Csoportszobában történő mozgás esetén az ablakokat nyitva tartjuk, a megfelelő távolság 
megtartására lehetőség szerint odafigyelünk. 

 Az óvodába látogató csak indokolt esetben, az intézményvezető engedélyével léphet be. 
(kézfertőtlenítés, maszk használat kötelező)  

 A járványügyi készültség idején az óvodában a REFEGYMI fejlesztő foglalkozásain és a 
hittanoktatáson kívül más, külsős személy által tartandó foglalkozás, előadás nem tartható. 

 Az óvodai nevelésben csak egészséges gyermek vehet részt, náthás, köhögő, tüsszögő 
nem.  Ezen tünetek óvodában történő észlelésekor a szülőt értesítjük és kérjük, hogy vigye haza 
a gyermeket. 

 Betegség után a gyermek csak megfelelő orvosi igazolással jöhet újra óvodába. (Ebédrendelés 
miatt ezt előző napon 14.00-ig kérjük jelezni!) 

 A kötelező óvodába járás továbbra is érvényben van! Az augusztus 31-ig 3. életévét betöltött 
gyermekeknek kötelező óvodába járniuk! A járványügyi készenlét idején ez alól mentesülhet az 
a gyermek, akinek krónikus betegsége van, és ezt orvos igazolja. Egyéb hiányzásokat a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően kezelünk. 

 A szülőkkel írásban, telefonon keresztül vagy fogadóórára (előre egyeztetett időpontban online) 
keretében tartjuk a kapcsolatot.   
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4.számú melléklet 
Igazgatói iroda és titkárság működési rendje! 

Tisztelt Szülők! 
 
Az igazgatói irodában és a titkárságon csak 1 ügyfél tartózkodhat. 
Kérjük személyes jelenlétet igénylő ügyintézés esetén a csoportosulás elkerülése végett a bejárati ajtó 
melletti csengőt használni, és egyik kollégánk jelentkezését megvárni.  
Kérjük, részesítsék előnyben a telefonos illetve Messengeres időpontkérést. 
Étkezés befizetéséhez kérjük a netbank használatát, ha ez mégsem megoldható, kérjük, a pontos 
összeget lezárt borítékban gyermekükkel küldjék be, vagy ha ez nem lehetséges, személyesen a 
fentebb leírt módon is átadható. 
Elérhetőségeink: 
Hufnágel Anna            06-30/788-9574 
Lesiné Jung Katalin     06-30/779-1089 
Iskola                            06-22/594-078  
Kérjük telefonon és Messengeren csak hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óra között keressenek iskolai 
ügyekben. 
Megértésüket és együtt működésüket megköszönve: 
Hufnágel Anna intézményvezető és Lesiné Jung Katalin iskolatitkár 
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5.számú melléklet 
 

Napi takarítási protokoll – ÓVODA 
 

- Reggel (6.00-6.30) 
Öltöző: padok, középsziget, cipős polcok, bejárati ajtó, kapcsolók, csengő fertőtlenítős lemosása 
Csoportszobák: Vezetékes telefon, asztalok, székek, tükrök, szekrénypolcok, ajtók, kilincsek, nevelői 
asztal, tálaló szekrények, kapcsolók fertőtlenítő lemosása 

- Étkezések előtt és után: asztalok fertőtlenítős lemosása 
- Napközben: és szükség esetén ajtókilincsek, kapcsolók, ajtók, mosdókagylók, wc-k 

fertőtlenítése 
- Ebéd után: mosdó teljeskörű fertőtlenítése, fertőtlenítős felmosás, játékok lemosása 
- Nap végén (16.30-17.00) az épület termeinek fertőtlenítése, játékok lemosása, fertőtlenítős 

felmosás 
 
A konyha fertőtlenítő takarítása:  

- Reggeli (mosogatás) után munkafelületek, kilincsek, kapcsolók, csaptelepek, mosogatótálcák, 
padló 

- Ebéd (mosogatás) után munkafelületek, kilincsek, kapcsolók, csaptelepek, mosogatótálcák, 
padló, hűtő, mikrohullámú sütő 

- Uzsonna (mosogatás) után munkafelületek, kilincsek, kapcsolók, csaptelepek, 
mosogatótálcák, padló 

- Mosogatás: fertőtlenés a HACCP előírásnak megfelelően 
 
Takarítás közben a dajkák és a konyhai kisegítő az intézmény által biztosított védőfelszerelést használ. 
Csak az engedélyezett szerek használata lehetséges. 
 
Tabajd, 2020. szeptember 1. 
 
Tudomásul vettem. 
 
Polyefkóné Zsár Éva  Rácz-Szilágyi Csilla  Szuppinger Erzsébet 
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6.számú melléklet 
 

Napi takarítási, fertőtlenítési protokoll ISKOLA 
 

• 1. Tantermek, tanári, iroda, közösségi helyiségek, fejlesztőszoba 
• szemetes kosarak ürítése, szemetes zsákok cseréje, hulladék összegyűjtése és kijelölt helyre szállítása 
• tanulóasztalok, ablakpárkányok, kapcsolók portalanítása, nedves áttörlése, fertőtlenítése napi két 
alkalommal, napközi kezdete előtt, informatikaórák előtt különösen 
• közlekedő folyosók portalanítása, fertőtlenítő lemosása és napi kétszeri felmosása, fokozott 
igénybevétel, eső, hó esetén igény szerint többször is. 
• közösségi terek, tantermek, fejlesztőszoba, tanáriszoba, tornaszoba napi portalanítása, felmosása 
• ajtók, keretek, kapcsolók lemosása, tisztítása, ápolása 
• üvegajtók tisztítása, ujjlenyomat-mentesítése.  
• virágok locsolása. 
• 2. Tálalókonyha, ebédlő: 
• mosogató tisztítása, szárazra törlése 
• mosogatás, fokozott fertőtlenítés, ideértve a tízóraihoz, iskolatejhez használt kosarakat is 
• padlófelület portalanítása, felmosása. 
• ajtókon, szekrényeken a kilincs körüli szennyeződések eltávolítása. 
• konyhai és ebédlőbútorok, berendezések tisztántartása; a tanáriszoba étkezéssel kapcsolatos 
berendezéseinek tisztántartása, fertőtlenítése 
• 3. Egészségügyi helyiségek (mosdók, vécék): 
• berendezési tárgyak fertőtlenítő lemosása, vízkőtől mentesítése, foltmentesre törlése 
• higiéniás termékek tartóinak nedves, fertőtlenítő áttörlése 
• kőburkolatok felmosása 
• tükrök tisztítása, foltmentesítése 
• higiéniás termékek folyamatos utántöltése 
 
A takarítások és fertőtlenítések csak az engedélyezett szerek használatával lehetségesek, a személyzet 
számára a védőfelszerelés használata kötelező. 
 
Az elvégzett munka ellenőrzése az intézményvezetőn kívül a munkaközösségvezetők és az iskolatitkár 
feladatkörébe tartozik. 
 
Tabajd, 2020. 09. 01. 
 
Tudomásul vettem. 
 
Fehér Bernadett       Teuschler Márta 
  



 Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda  
 8088, Tabajd, Dózsa György utca 1. Tel.: 22-594-078, e-mail: igazgato@megraio.hu 

11 
 

7. számú melléklet 
 
Takarítási napló sablonja 
 

 


