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 Általános rendelkezések 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a 

Köznevelési Intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” 

alapján iskolánkban a korábbiaktól eltérő intézkedéseket vezetünk be. Intézményünk felkészült a 

tanévkezdésre alapos, mindenre kiterjedő folyamatos fertőtlenítő takarítással és ésszerű protokoll 

kialakításával, aminek betartása kötelező. 

1. Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, növendék 

látogathatja! Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben 

gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát 

értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

2. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermekénél fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülöníthetjük őt. Ebben az esetben keressék meg telefonon a 

gyermek háziorvosát/ házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak 

el. Amennyiben a tanulónál felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozót értesítsék. A háziorvos, házi 

gyermekorvos, illetve a kezelőorvos 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. Ebben az esetben a 

tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

3. Az iskola 8 – 20 óráig tart nyitva. Az épületet minden nap kora reggel 6 és 8 között 

alapos, mindenre kiterjedő módon fertőtlenítjük, ezért ebben az idősávban senki nem 

léphet be az épületbe. Az utolsó tanóra vagy foglalkozás után minden tanuló a főbejáraton, a 

legrövidebb úton és idő alatt hagyja el az épületet. A tanítási órái után az épületben tanuló 

csak igazgatói engedéllyel, hangszeres gyakorlás végett  tartózkodhat. 

4. Minden intézményünkbe érkező számára a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítők 

használata kötelező. Az I. emeleti irodánál szintén rendelkezésre áll kézfertő, amit az 

intézményben tartózkodás alatt eseti jelleggel is lehet használni.  

5. A Zeneiskola növendékein és dolgozóin kívüli érkezőknek a maszk használata 

kötelező az iskola teljes területén. 12 éves, vagy annál idősebb tanítványtól tanára kérheti, 

hogy viseljen maszkot. Kérjük a szülőket, hogy kizárólag előre egyeztetett időpontban, csak 

különösen indokolt esetben válasszák a személyes irodai ügyintézést! Az alsóbb évfolyamos 

növendékeket kísérő szülők, ill. nagyszülők – a járványügyi protokollt betartva – 2020. 

szeptember 25-éig léphetnek be az intézmény épületébe, ezt követően kizárólag a 

zeneóvodai foglalkozásra érkező gyermekek szülei (gyerekenként 1 szülő!) számára 

tartjuk fenn ezt a lehetőséget.  
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 Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az iskola tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel 

gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, 

villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, 

stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek 

vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának 

csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, 

fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a 

folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező 

forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Mesterséges szellőztetés esetén 

amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli 

természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy 

egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő 

visszakeverését a rendszerbe.  

A légtechnikai eszközök használata kizárólag hangszerállomány védelme, valamint a szerver 

védelme érdekében megengedett. Berendezéseink HEPA szűrővel ellátott készülékek!  

A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók a főtárgytanároktól kapnak 

részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. Elvárás, hogy a 

főtárgytanárok a növendékeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő hulladékgyűjtő 

edénybe dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

A szaktantermekben - lehetőség szerint - a Zeneiskola gondoskodik a növendékek lazább 

elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek 

bevonásával. A különösen kockázatos elméleti csoportos foglalkozások esetében – átmeneti 

jelleggel – a kisméretű szolfézstermek kiváltása érdekében a Reményi Károly 

Hangversenyterem, valamint a Liszt Ferenc Kamaraterem használata kerül bevonásra. A 

tanulók szellősebb elhelyezése céljából – amennyiben lehetséges – az oktatáshoz-neveléshez 

nem szükséges tárgyakat, bútorokat a tantermen kívül helyezünk el. 

A Zeneiskolában a csoportos órák órahálóját úgy alakítjuk ki, hogy a tanórák közötti 

szünetben elősegítse a védőtávolság megtartását, valamint minimalizálja a különböző 

növendékcsoportok keveredését. A növendékcsoportok váltása között a tantermekben 

felületfertőtlenítést kell végezni. Ennek elvégzése érdekében a csoportváltások között 10-15 

perces szünetet tartunk, melynek keretében megtörténik a tanterem szellőztetése, valamint a 

tanulói asztalok/székek fertőtlenítése. Az elméleti csoportos órák megszervezésénél, a 
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 csoportváltások számának csökkentése, valamint a fertőtlenítés biztosítása érdekében felsőbb 

évfolyamok esetében összevont formában hetente egy 75 perces órát tartunk. A szolfézs 

előképző 1. előképző 2. és az 1 évfolyamok tekintetében a heti 2x35 perces órabeosztást 

vezetjük be. 

CSOPORTOS ÓRÁK RENDJE – a nem digitális tanítás során 

Szolfézs-, zeneirodalom órák  

Előképző 1; Előképző 2; 1. évfolyamoknak 2 x 45’ /fertőtlenítéssel/ 

2 – Továbbképző. évfolyamok 1 x 90’ 

Fertőtlenítési előírások a tanárok számára csoportos órák esetén: A csoportok között 

minimum 10’ maximum 15’ szünetet kell tartani. A tanár feladata a szünetben: szellőztetés, 

valamint a gyermekek által érintett felületek (tanulói padok, tanulói székek, teremben lévő 

hangszer, ajtó- és ablakkilincs stb.) fertőtlenítése. FONTOS a távolságtartás betartása!  

Zenekar, kórus: szólampróbák lehetségesek a tanár beosztása szerint 

Fertőtlenítési előírások a tanárok számára zenekar/kórus tárgyak esetén: A tanár feladata a 

szólamok próbái között, ill. a próba után: szellőztetés, valamint a gyermekek által érintett 

felületek (tanulói padok, tanulói székek, teremben lévő hangszer, ajtó- és ablakkilincs stb.) 

fertőtlenítése. FONTOS a távolságtartás betartása! 

Kamarazene: A növendékek órarendjét a szokott módon kell összeállítani 

Fertőtlenítési előírások a tanárok számára: A tanár feladata a kamaraórák között, ill. a próba 

után: minimum 10’ maximum 15’ szellőztetés, valamint a gyermekek által érintett felületek 

(tanulói padok, tanulói székek, teremben lévő hangszer, ajtó- és ablakkilincs stb.) 

fertőtlenítése. FONTOS a távolságtartás betartása! 

 

EGYÉNI ÓRÁK RENDJE – a nem digitális tanítás során  

Hangszeres és magánének órák 

A növendékek órarendjét a szokott módon kell összeállítani. Háromnál több személy ne 

tartózkodjon a hangszeres termekben. FONTOS a távolságtartás betartása! 

Fertőtlenítési előírások a tanárok számára: A tanár feladata két tanuló között: minimum 5’ 

maximum 10’ szellőztetés, valamint a gyermekek által érintett felületek (tanulói pad, tanulói 

szék, teremben lévő hangszer, ajtó- és ablakkilincs stb.) fertőtlenítése.  
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 Az intézmény tanárai, munkatársai számára előírt rendelkezések 

1. A tanár kizárólag saját eszközeit (toll, ceruza, radír, hangszer stb.) használhatja.  

2. A tanár lehetőleg ne kérje el a növendék hangszerét, ha ez nem elkerülhető (hangolás, 

hiba megállapítás stb.), akkor utána fertőtleníteni kell. 

3. A növendékek / csoportok közötti váltáskor felelősen elvégzi a fertőtlenítési feladatokat. 

4. Növendékeivel elbeszélget arról, hogy itt az iskolában milyen megelőző intézkedések 

vannak, mit kell a növendéknek betartania és melyek az ő – mint tanár – elvárásai a 

megelőzéssel kapcsolatban. 

5. A tanár csak teljesen egészségesen jelenik meg az iskolában. 

6. Felhívja a szülők és a növendékei figyelmét arra, hogy csak teljesen egészségesen lehet a 

zeneiskolában megjelenni! 

7. Személyesen kéri növendékei szüleit arra, hogy felnőttek ne lépjenek az iskola épületébe, 

a szabadban várakozzanak.  

8. Amennyiben a növendék gyanús tüneteket mutat, az alábbiak szerint jár el: csoportos 

órán ki kell emelni a gyermeket a csoportból és el kell helyezni egy a vezetőség által 

kijelölt üres teremben. Mind csoportos, mind hangszeres tanítás esetében értesíteni kell a 

szülőt, aki a házi gyermekorvoshoz el kell vigye gyermekét. (A beigazolódott fertőzésről 

a hatóság értesíti az intézményt.) 

9. Amennyiben saját magán vesz észre gyanús tüneteket: nem jelenik meg munkahelyén, 

vagy ha éppen itt tartózkodik, akkor hazamegy és telefonon egyeztet háziorvosával. 

10. Szülői értekezletet online, vagy körlevél útján tart. 

11. Konyha használata: a tanár kizárólag saját étkészletével (evőeszköz, pohár…) étkezhet a 

konyhában, amit nem hagyhat ott a konyhai szekrényben, vagy a szárítón, hanem saját 

termében helyez el. 

12. A tanár – irodai ügyeit átgondolva – a lehető legkevesebb alkalommal jelenik meg a 

titkársági-, valamint a vezetői irodákban. 

13. A járványhelyzet alatt a tanár – mivel saját tanterme van – átmeneti jelleggel 

(fénymásolás, naplóelhelyezés stb.) tartózkodik a tanári szobában.  

14. A könyv-, kotta- és hangszertárban, valamint a tanári helyiségben, illetve az ügyviteli- és 

vezetői irodákban egyszerre 3-nál több fő nem tartózkodhat. 

15. Értekezleteket, megbeszéléseket alapvetően online szervezünk.  

16. Személyes megjelenéssel értekezletet, csak megfelelő nagyságú teremben – a 

távolságtartás előírásainak megfelelően – lehet tartani. 

17. A tanárok, irodai dolgozók és technikai alkalmazottak a tantermen / irodán és 

melegítőkonyhán kívül 12 óra után a folyosón maszkot hordanak. 
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 Digitális munkarend 

A vírushelyzetre való tekintettel mindenkinek készen kell állni arra, hogy az online oktatásra 

történő hirtelen átállás ne okozzon számára gondot. Ezért az oktatás kezdetének első hetében 

minden tanár és növendék ellenőrzi eszközeit és kipróbálják, előkészítik az online 

kapcsolatfelvételt, egyeztetik az elérhetőségeiket. 

Az esetleges online oktatás intézményünkben az alábbi módon biztosítjuk: 

– hetente legalább egyszeri kontaktóra, élő kapcsolatfelvétel, mely a zeneismeret 

tantárgyak esetében egységesen a Google Classroom rendszeren keresztül történik; 

– az órák közötti időben feladatok küldésével, fogadásával, javításával, felvételek 

kiértékelésével dolgozunk; 

– a szülőkkel az intézmény Hírlevél rendszerén keresztül, valamint e-mailben tarjuk a 

kapcsolatot; 

 

Zeneiskolai rendezvényekkel kapcsolatos rendelkezések 

1. Az első félévben esedékes, nagy létszámú növendék, pedagógus, vagy külső látogató 

egyidejű jelenlétével járó rendezvényt – ettől eltérő rendelkezés kiadásáig – a Zeneiskola 

nem szervez. Különlegesen indokolt esetben, kizárólag igazgatói engedéllyel a 

Nagyteremben max. 50 főig, a Kamarateremben max. 25 főig tartható rendezvény, 

figyelembe véve a távolságtartási szabályokat (két személy között 1,5 m). 

A csoportos tanulmányi kirándulások, hangverseny látogatások, valamint táborozások, 

külföldre tervezett esetleges testvérzeneiskolai utazások a járványügyi kockázatok miatt 

átmenetileg nem kerülnek szervezésre. 

 

A zeneiskolai melegítőkonyha használatának rendje 

A melegítőkonyhában biztosítani kell a szappanos, vírusölő hatással is bíró kézmosási 

lehetőséget. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a 

megőrzésére. 

Kéztörlésre, valamint a saját használatú edények eltörléséhez papírtörlő kerül kihelyezésre, 

textil törölköző/konyharuha használata tilos. 

A melegítőkonyhában a közös használatú edények, evőeszközök elzárásra kerülnek. A 

konyha használata kizárólag zeneiskolai dolgozók részére biztosított saját, elkülönítetten 

kezelt eszközök használata mellett.  
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 Tanulói hiányzások kezelése  

Annak a növendéknek 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 kell tekinteni. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a növendék hatósági karanténba kerül a részére előírt 

karantén időszakára. Ezen időszakban a növendék az otthona elhagyása nélkül, a 

pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az 

oktatásban. A növendék távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges 

eljárni. 

 

Teendők beteg személy esetén  

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 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. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek 

kesztyű és maszk használata kötelező. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, 

fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. 

A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos 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.  

A növendék az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja 

felül. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely 

alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 
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 Záró rendelkezések 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben, a 

módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerül sor. A módosításról az iskola honlapján, intézményi Hírlevélben és a Krétán keresztül 

tájékoztatjuk a szülőket és tanulókat. 

Nyomatékosan kérjük a dolgozókat, szülőket és növendékeket is, hogy csak hiteles 

forrásokból tájékozódjanak! Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a 

www.oktatas.hu felületein kell követni, melyet alkalmazunk és iskolánk honlapjára is 

felteszünk. 

A fenti szabályok az iskola minden használójára egyaránt kötelező érvényűek, betartásuk 

közös érdekünk, megsértésük fegyelmi vétségnek minősül. 

 

 

Melléklet 

• Jegyzőkönyv és alkalmazotti aláírólista a járványügyi protokoll megismeréséről és 

elfogadásáról. 

• A tanévkezdést megelőző fertőtlenítő takarítás, a járvány terjedése ellen tett 

intézkedések, valamint a napi fertőtlenítő takarítás módjának és eszközeinek 

felsorolását tartalmazó jegyzőkönyv. 

 

Esztergom, 2020. 08. 31. 

 

 

P.h. 
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