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Az intézményi Házirend kiegészítése 
 

Maszk viselésének intézményi  szabályai 
                                                           

A maszkviselés szabályai megegyeznek az  intézményi eljárásrend szabályaival.  

Az intézményi eljárásrend  az EMMI  által 2020. augusztus 18-án közzétett, szeptember 

29-én módosított  INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL dokumentum alapján készült.   

 

 
-        A vecsési buszon utazó gyerekeknek a más közlekedési eszközökön is megszokott 

módon maszkot kell viselniük 

-        Az egyedi, engedélyezetti esetekben az  intézményben a lehető legrövidebb ideig 

tartózkodó szülők szabályos (orrot is eltakaró) maszkviselete, kezének fertőtlenítése 

kötelező. 

-        A tanulók távozásakor  a  vecsési buszhoz kikísérjük a tanulókat. Maszk használata 

kötelező. 

-        Hazamenetel rendje a szakiskolában: A tanórák, illetve az étkezés után a Kondor 

Béla sétány 4. alatti épülethez érkező tanulót átadjuk az egymástól biztonságos 

távolságban, illetve maszkban várakozó hozzátartozóknak. A tanulószobát igénybe 

vevő tanulókat 16.00-kor kísérjük ki,  illetve a  kapun kívül várakozó 

hozzátartozónak  a portaszolgálatot teljesítő kollégának  jelzett megérkeztekor adjuk át 

a taulót. A személyes kontaktus a lehető legrövidebb idejű, maszkban, vagy a 

biztonságos távolság betartásával történik. 

-        Érkezéskor és induláskor, illetve az intézményben való tartózkodás alatt a 

gyermekek/tanulók számára  a gyülekezés zárt térben nem megengedett, a szabadban is 

csak a biztonságos távolság megtartásával és maszk használatával. 

-        A tornaórák előtt az  átöltözésnél az osztálytermek is használhatóak, illetve maszk 

használata szükséges, ha többen öltöznek az öltözőben. 

-        A közösségi terek, folyosók  használatakor a maszk használata kötelező a 

tanulók számára is. 
-        A jól szellőztethető osztálytermekben nem kötelező, de ajánlott  a maszk 

használata. 
-        Az informatikatermekben, varróműhelyben, öltözőkben kötelező a maszk 

viselése.   

-        A biztonságos távolságtartás  a gyermekek/tanulók  speciális fejlesztési, esetenként 

ápolási szükségletei miatt az intézményünkben nem mindig betartható. Ezért a maszk, 

arcpajzs használata felnőtteknek ajánlott az osztálytermekben. 
-        A közösen használt területeken kötelező a maszk használata és a biztonságos 

távolság betartása a dolgozók számára is. 

 

 

 

 

http://www.sofi.hu/
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-        A titkársági irodában, vezetői irodákban  csak maszkban lehet ügyet intézni. 

-   Minden szerelési, javítási, szállítási munkát végző nem az intézményben alkalmazott 

személy csak szabályosan viselt  maszkban, kézfertőtlenítés után léphet be és dolgozhat 

az intézményben .  

 

 

          

Budapest, 2020.10.01. 
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