
 

Tisztelt Szülők! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy (a Magyar Közlöny 2020.évi 207-es számában megjelent 

kormányrendeletek alapján) járványügyi intézkedéseink 2020. október elsejétől az alábbiakkal 

egészülnek ki: 

 

„4. §  

(1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe, 

valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe (a 

továbbiakban együtt: intézmény) 

a) az 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló 

csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos 

tisztifőorvos által meghatározott mértéket, 

b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a 

testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és 

erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul 

tájékoztatni kell. 

(2) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez 

megengedett testhőmérséklet mértékét. 

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése 

szerinti közhírré tétel mellett a (2) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos 

Értesítőben is közzé kell tenni. 

(4) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerinti előírás végrehajtásáról. 

(5) Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek 

alávetni. 

 

5. §  

(1) Az intézmény területére 

a) az ott foglalkoztatott személyen, 

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

d) a gyermeken, illetve a tanulón és 

e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen 

kívül más személy nem léphet be. 

(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő 

nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az 

intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.” 

 

 

 



 

A fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban a megszokott rend szerinti 2 bejárati 

ajtót (főbejárat a Fő utca felől és oldalsó bejárat a Krúdy Gyula utca felől) használjuk a jövőben 

is. Mindegyik bejáratnál 2-2 fő méri majd a megérkező tanulók és iskolai alkalmazottak 

testhőjét. Szülő csak a hőmérsékletmérési pontig kísérheti a gyermekét. 

 

a.) Kérjük az alsós tanulók szüleit, hogy várják meg a mérés eredményét. Amennyiben 

alsós gyermek testhője haladja meg az országos tisztifőorvos által megadott 

határértéket, a gyermeket a szülő rögtön haza tudja vinni.  

b.) Felsős tanuló esetében (amennyiben egyedül érkezik) a magas testhőjű tanulót 

elkülönítjük és a szülőt telefonon értesítjük, hogy gyermekét vigye el az intézményből. 

 

Az országos tisztifőorvos által közzétett határozat alapján 37,8 Celsius fok felett ismételt 

testhőmérséklet mérést végzünk. Amennyiben az újbóli mérés során ismételten eléri a tanuló 

testhője a 37,8 fokot, a tanulót elkülönítjük, a szülőt értesítjük, hogy gyermekét az intézményből 

haladéktalanul el tudja vinni. 

 

Ezen rendelkezések alapján kérjük a kedves Szülőket, hogy az előírt 

szabályokat gyermekükkel együtt tartsák be! 
 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

Köszönettel! 

 

        Iskolavezetés 

 


