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I. AZ INTÉZMÉNYI ELJÁRÁSREND (INTÉZMÉNYI PROTOKOLL) SZABÁLYOZÓI, 
INFORMÁCIÓS KÖRNYEZETE: 
 

- EMMI: Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi 
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 
 

- Ellenőrzött hírforrás: www.kormany.hu és www.oktatas.hu felületek 
 

- az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen kialakított aloldal: a járvány elleni 
védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt 
hírek, tájékoztatók, feladatok 
 

- az intézmények kérdéseinek megválaszolására létrehozott tematikus e-mail-cím: 
vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu 
 

- www.nnk.gov.hu; www.koronavirus.hu: közegészségügyi-járványügyi szakmai anyagok, 
tájékoztatók az iskoláknak  
 

- a köznevelési intézmények vezetői online tájékoztatás keretében kapják meg a 
tanévkezdéshez szükséges tájékoztatásokat 
 

 
 

II. A TANÉVKEZDÉST MEGELŐZŐ TEENDŐK 

Az EMMI intézkedési tervének értelmében kötelezők 

 

1./ Előzetes fertőtlenítő nagytakarítás  

 

Módszertana: Intézkedési terv 1. sz. melléklete 

 

- A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata; az Operatív Törzs a 

tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja. 

 

- Ellenőrzése: intézményvezető; a népegészségügyi hatóság szúrópróbaszerűen ellenőrzi: a 

takarítás megfelelősége; a szerek (tisztítószerek, felület- és kézfertőtlenítő szerek, folyékony 

szappanok), takarítóeszközök megfelelősége, tárolása; fertőtlenítőszer-adagolók, papír 

kéztörlők rendelkezésre állása stb. 
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2./ Az iskolára adaptált járványügyi készenléti protokoll elkészítése (bevezetése és 

alkalmazása) 

 

- Az intézményvezető felelőssége, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni 

- A protokoll külön része, melléklete a Takarítási szabályzat 

 

3./ A digitális munkarendre áttérés protokolljának kidolgozása és bevezetésére való 

felkészülés 

 

- Az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlás szerint készítjük a helyi 
viszonyok és lehetőségek figyelembevételével. 

 

4./ Alternatív egyéni oktatási rend protokolljának kidolgozása és bevezetésére történő 

felkészülés 

 

- Ha a gyermek (vagy a vele egy háztartásban élő személy) magas kockázati csoportba tartozik, 

vagy a gyermek a hatósági házi karantén idejét tölti, akkor a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban, pl. digitális oktatás 

(„magántanuló”). 

 

5. Iskolai járványügyi felelős kijelölése (teljes munkaidőben elérhető módon); feladata a 

teljes járványügyi készenléti működés koordinálása) 

 

Feladatkörébe tartozik: 

 

- Tájékoztatás: 

 Az iskolai közösség tájékoztatása a helyi szabályokkal kapcsolatos feladatokról, elvárásokról. 

 

- Tantermek áttekintése:  

Gyermekek szellős elhelyezése, szellőztetés, szappanos kézmosás lehetőség szerint 

vírusölő kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítve. 

 

- Fertőtleníthető felületek áttekintése: 

Gyermek-felnőtt WC-kézmosó helyiségek vizsgálata: szellőztetés, szappanos kézmosás  

lehetőség szerint vírusölő kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítve 

 

Épület- és helyiséghasználat: 

- Étkeztetés tárgyi feltételei (helyiséghasználat, takarítás és fertőtlenítés)  

- Bejáratoknál vírusölő hatású kézfertőtlenítés biztosítása 

- Közösségi terek (folyosók, aula) megfelelősége: szellőztetés, felületek fertőtleníthetősége 

- Tornaterem és öltözők áttekintése: szellőztetés, felületek fertőtleníthetősége 

- A biztonságos takarítószer és takarítóeszköz-tárolás feltételei 

- Mesterséges légcsere felülvizsgálata (pl. visszaforgatós nem alkalmazható, az egyéb 

típusúak felülvizsgálata-karbantartása), ld. Intézkedési terv 2. sz. melléklete  

- A közösségi terek folyamatos szemmel tartása (pl. kamerázás) 

- Fokozott figyelem a járványügyi előírások betartására az iskola külső beszállítóinál is 



 
 

 

- A külső óraadó tanárokra is ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a saját tanárokra, 

ezeket előzetesen tudomásul veszik 

- A szükséges személyi, munkaerő-fejlesztési és szervezési szempontok áttekintése 

 

III. AZ ISKOLAI ÉLET, A MINDENNAPOK SZABÁLYAI 

 

ALAPELV: A KLASSZIKUS TÁVOLSÁGTARTÁS-MASZK-HIGIÉNE hármasból az iskolánkban 

életszerűen megvalósítandók: 

 Csoportosulások megelőzése (pl. bejáratoknál, folyosókon, mosdókban, étkezőben) 

 Mindenütt szellőztetés 

 Higiénés szabályok (kézhigiéne, köhögési-tüsszentési etikett, felületek fertőtlenítése) 

 Osztályok keveredését kerülni kell (főleg közösségi terekben!) 

 A közösségi terekben 1,5 m védőtávolság, amennyiben ez nem tartható, maszkviselés 

 Fizikai érintkezés kerülése a gyermekek, dolgozók között is (ölelés, puszi, kézfogás) 

 

A kívülről történő plusz fertőzésbevitel kockázatának csökkentése: alapvetően csak a 

gyermekek-dolgozók mehetnek be az iskolába! 

 A kisiskolások szülői bekísérésének szabályozása (csak a tanterem ajtajáig, csak az 1. 

évfolyam szeptember 1. hetében.  

 Hivatalos ügyben megadott időpontra az iskolába érkezhet a szülő. 

 Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, 

illetve kifejezetten a szülő részére szervezett programon való részvétel céljából. 

 Szülői bejövetelkor kötelező: maszk, kézfertőtlenítés, távolságtartás, tünetmentesség 

(Fokozott körültekintés, ha a szülő az elmúlt 14 napban külföldön járt vagy beteggel 

találkozott). 

 A személyes szülői jelenlétet nem igénylő kapcsolattartási módok előtérbe helyezése: pl. 

befizetések átutalással, szülői értekezlet online, információk átadása online (E-KRÉTA, e-

mail, massenger stb.), igazolások, iratok küldése szkenelve, fotózva. 

 

A pedagógusok révén történő osztályok közötti fertőzés-átvitel kockázatának 

csökkentése: szükséges a tanár-diák távolságtartás, a pedagógusok fokozott 

önellenőrzése (tünetekre figyelés, szükséges esetben hőmérés). 

 

1./ ELŐZETES LÉPÉSEK 

 Csak egészségesen, teljesen tünetmentesen jöhetnek a gyermekek és a dolgozók az 

iskolába; a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél a koronavírus gyanú vagy 

az igazolt fertőzés felmerül; ha a szülő a gyermeknél tüneteket észlel, azonnal értesíti a 

háziorvost/házi gyermekorvost; jelzi az iskolának, amennyiben a gyermek az elmúlt 14 

napban külföldön járt vagy beteggel találkozott. 

 Fel kell mérni a kockázati csoportba tartozó tanárokat, részükre FFP 3 maszk biztosítása 

és egyelőre önkéntes használata, melyet az intézmény saját hatáskörben kötelezővé 

tehet a járványügyi helyzet változásával. 

 

2./ ISKOLÁBA ÉRKEZÉS-TÁVOZÁS 

-  Gyermek és dolgozó is, ha teheti, ne tömegközlekedési eszközzel jöjjön az iskolába!  

- Az iskolába 7.30 és 7.45 között kell beérkezni. 



 
 

 

- Csoportosulás megelőzését elkerülendő lehetőség, hogy két bejáraton történik az érkezés 

(alsó tagozatosak a főbejáraton, felsős gyerekek az udvar felőli bejáraton külön);  

 Távozáskor 15.55 órakor indulnak le a teremből az 1. évfolyam csoportjai a hátsó 

ajtónál, az udvari oldalkapun 

 A 4. évfolyam és a felsős csoportok 16.00 órás tanulói a főbejáratnál 

 16.00 órakor indulnak a 2. évfolyam csoportjai a főbejáratnál 

 A 3. évfolyam a büfé felől a hátsó bejáratnál. 

- Mindkét bejáratnál egy személy felügyeli a távolságtartást, a kézfertőtlenítést, a folyosói 

felelősök felügyelik, hogy a gyermek rögtön az osztályába menjen, nem keverednek a 

más-más osztályba járók. 

 

3./ ÁLTALÁNOS „SIMA” TANÓRA 

- Figyelünk a folyamatos szellőztetésre. 

- Amennyire lehet, szellősen üljenek a gyermekek, tömörüléses feladatok lehetőleg ne 

legyenek. 

- A tanóra előtt kézmosás/fertőtlenítés kötelező. 

- Mindenki a saját tanszerét, eszközét használja! 

- Teremváltás után, a szünetben asztal, pad, szék fertőtlenítése történik  

 

4./ GYAKORLATI FOGLALKOZÁS, ESZKÖZÖS TANÓRA, SZAKTANTEREM HASZNÁLATA (a sima 

tanórán túli előírások) 

- Az egyik osztály, ha kiment és a szellőztetés megtörtént, akkor jöhet be a másik, a 

keveredést el kell kerülni! 

- Az egy órán többek által kézbe vett, használt tárgyak, szemléltető eszközök használata 

után javasolt a kézfertőtlenítés és az eszköz fertőtlenítése is.  

- A nem fertőtleníthető demonstrációs eszközöket csak érintésmentesen lehet használni 

(bemutatás). 

 

5./ BONTOTT CSOPORTOS OKTATÁS, NAPKÖZI, ÖSSZEVONT KÜLÖNÓRA (több osztályból érkező 

gyermekek együtt) 

- A kockázat úgy csökkenthető, hogy a teremben az ugyanazon osztályból érkező 

gyermekek ülnek egy csoportban elkülönülten, ha lehet, megfelelő távolságot tartva a más 

osztályból érkezőktől, és köztük az érintkezés kerülendő. 

 

6./ TESTNEVELÉSÓRA 

- Az egyik csoport, ha kiment az öltözőből, és a szellőztetés megtörtént, akkor jöhet be az 

öltözőbe a másik csoport.  

- Az öltözőbe bemenetelkor és kijövetelkor kézmosás/kézfertőtlenítés szükséges. 

- Ameddig lehet, tartsuk az órát szabadtéren, rossz idő esetén a tornaterem osztott 

tereiben! Mellőzendők a szoros testi kontaktust igénylő feladatok, ha mégis szükséges: 

állandó párok, állandó kiscsoportok legyenek a résztvevői! 

- A páraképző tevékenység (zuhanyozás, meleg víz folyatása) kerülendő, lehetőleg ne 

használják a résztvevők. 

- Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra 

vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni. 



 
 

 

- Az általános iskolában a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és 

sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg felfüggeztjük. 

 

7./ SZÜNETEK 

- Jó időjárás esetén ajánlatos a szabad levegőn tartózkodni, az egyes osztályok az udvar 

különböző részein legyenek lehetőleg, elkerülendő az osztályok keveredésével járó 

tevékenységek, pl. kosárlabda, foci stb. 

- Rossz időben a gyermekek vagy a saját teremben, vagy ahol az órájuk lesz, maradnak a 

szünetben, vagy használják a közösségi tereket a távolságtartással és az osztályok 

keveredésének elkerülésével (pl. külön részen az egyes osztályok). 

- A termek közti vonuláskor egy útvonalon lehetőség szerint egy osztály haladjon!  

- A folyosókon, az aulában, a közös terekben szükséges az 1,5 m védőtávolság, 

amennyiben ez nem tartható, a felsős tanulóinknak a maszkviselés kötelező.  

- A folyosók, az aula, a közös terek folyamatos átszellőztetése megoldható, erre külön is 

ügyelnünk kell.. 

- A folyosói ügyeletesek bevonása szükséges a fentiek megvalósításához  

 

8./ WC-MOSDÓHASZNÁLAT 

- A tömörülést el kell kerülni, a felsős tanulók maszkot használjanak. 

- A felületek (WC ülőke, nyomógomb, kilincs, zár, villanykapcsoló) rendeltetésszerű 

használat esetén nem kívánnak külön fertőtlenítést, mert egy évre biztosít védelmet a 

tartós vírusölő bevonatuk. 

- WC-használat után a szappanos kézmosás+kézfertőtlenítés kötelező! 

- Elkerülendő a WC-mosdó helyiségekben is az osztályok keveredése, erre a folyosói 

ügyeletes nevelők figyelnek. 

 

9./ ÉTKEZÉS 

- Egyszerre egy légtérben háromnál több osztály/napközis csoport + engedéllyel egy-egy 

táncos évfolyam - ne legyen az ebédlőben (szakaszos étkeztetés)! Az 

osztályok/csoportok egymástól elkülönülve étkeznek. 

- Ennek megvalósítása külön ebédrend szerint történik. Az ebédlő a távolságtartásra 

figyelemmel lett átrendezve.  

- A sorbaállásnál igyekezzenek a gyerekek a távolságtartásra is figyelni! 

- A folyamatos szellőztetést biztosítani kell az ott ebédeltető nevelőknek, felnőtteknek. 

- Az ebédlőbe lépéskor kézmosás/kézfertőtlenítés történjen meg! 

- Őnkiszolgálás során kerüljék a tanulók az evőeszközök összetapogatását! 

- Az étkező osztályok között a használt felületek (pl. asztalok) fertőtlenítése lehetőség 

szerint folyamatosan történjen meg. 

- A konyhai edények, evőeszközök, poharak, tálcák stb. megfelelő hatásfokú fertőtlenítő 

mosogatása szükséges, a tiszta eszközök cseppfertőzéstől védett tárolása elvárás, amit 

a konyhát üzemeltető szervezet köteles biztosítani. 

- Az iskolai büfék működtetése a járványügyi szabályok szigorú betartásával lehetséges.  

-  

10./ ÜGYELETI IDŐK 

- A naponta az oktatás előtti-utáni ügyeleti időben történő osztálykeveredés a maszk-

távolságtartás-szellőztetés-kontaktusmentesség, illetve a bontott csoportos oktatás 

szabályaival kezelendő. 



 
 

 

-  

 

KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK 

Infografikák (higiénés) kirakása, tájékoztatók kiírása, iskolarádióban történő híradás, a 

távolságtartáshoz jelek, vonalak felfestése lehet további segítség a szabályok 

betartatására. 

 

 

A NAPI FERTŐTLENÍTŐ TAKARÍTÁSRÓL 

- Szükséges naponta többször a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, 

asztalok, székek, informatikai eszközök (billentyűzet, egér, egérpad), valamint a padló és 

a mosható falfelületek, iskolában használt játékok, sporteszközök használathoz igazodó 

fertőtlenítése (pl. érkezéskor, szünetben sokan megfogják – gyakrabban) 

- napi egyszeri átfogó fertőtlenítő takarítás szükséges 

- fontos a megfelelő szerek alkalmazása, biztonságos tárolásuk, a takarító személyzet 

oktatása+védőeszközök biztosítása részükre 

-  

 

IV. AZ INTÉZKEDÉSI TERVBEN SZEREPLŐ TOVÁBBI NÉHÁNY TERÜLET 

 

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

- A szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóórák a szokott módon 

történnek a higiénés és szervezési szabályok betartásával. 

 

BETEGSÉG, ROSSZULLÉT AZ ISKOLÁBAN 

- Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni (izolációs helyiség), egyúttal értesíteni kell az iskola-

egészségügyi 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. Az iskolai 

dolgozók a háziorvosukhoz forduljanak segítségért! A továbbiakban a háziorvos/házi 

gyermekorvos adja az utasításokat. 

- A beteg gyermek felügyeletét ellátó iskolai személynek kesztyű és FFP2 vagy 3 maszk használata 

kötelező, a gyermekre sebészi maszk adandó. 

- A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

- 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 esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot 

szükséges bemutatni. 

- A népegészségügyi hatóság az elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye 

alapján az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési 

intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az 

intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-

pozitív. 

  



 
 

 

RENDKÍVÜLI SZÜNET ELRENDELÉSE: 

 

 A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló417/2020. (VII.+§.) 

Korm.rendelet 26. § 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 szerint megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően 

koronavírus-érintettség esetén az adott intézményben vagy a település intézményeiben csak az Oktatási 

Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 

 

ÁTTÉRÉS DIGITÁLIS MUNKARENDRE  

 

- A bejelentett adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális 

munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra 

jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot 

megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti 

oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek 

hozzák meg és hajtják végre. 

- Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, 

digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők 

támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a 

gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. 

- A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell 

a gyermekétkeztetést. 

 

HIÁNYZÁSOK IGAZOLÁSA 

- A nem egészségügyi okból történő hiányzások igazolása a járványügyi készenléti időszakban 

változatlan, azaz ezt továbbra is az intézmény határozza meg, és ennek igazolása történhet a szülő 

által. 

- A COVID-eljárásrendek többszörösen bebiztosítják azt, hogy egy COVID-gyanús gyermek (pl. 

lázas-köhögős) orvosi vizsgálatára és bejelentésére sor kerül, ezért itt a szülői visszaélés veszélye 

minimális.  

- A korábbiakban is az egészségügyi okból történő hiányzás orvosi igazoláshoz volt kötött, ez 

tartalmazta azt, hogy a tanuló egészséges, közösségbe mehet - ez most sem változott; az igazolás 

beszerzéséhez nem szükséges az orvossal történő személyes találkozás, távkonzultáció útján is 

történhet (amennyiben a betegség jellege ezt megengedi). 

- 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 kell tekinteni. 

- Igazolt hiányzásnak tekintendő az is, ha a gyermek a hatósági karanténról szóló határozatot 

bemutatja (külön igazolás nélkül is).  

- A járványügyi készenléti időszakban kiemelten fontos a hiányzások szigorú követése. Az egyszerre 

történő nagyszámú hiányzást (20%-30% fölötti), bármi oka is van, az iskola-egészségügyi 

szolgálatnak jelenteni kell a további tennivalók mérlegelése céljából. 

  



 
 

 

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK 

Az iskola hagyományos nagyrendezvényei (tanévnyitó, ünnepélyek, kulturális programok, 

versenyek) az első félévben elmaradnak, vagy későbbi időpontban kerülnek megszervezésre, 

amennyiben azt a jellegük megengedi. 

 

Magyarázat: a dőlt betűvel írt bejegyzések az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterétől kapott Intézkedési terv 

módosítása tárgyában kapott ajánlás (2020. 09.03.)   alapján kerültek be a jelen intézkedési tervünkbe.  



 
 

 

 

 

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.    

  



 
 

 

2. számú melléklet  

 

Légtechnika rendszerek helyes használata  

  

- Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben 

maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben 

jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.  A nem megfelelően működtetett 

légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát.  Az olyan 

légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt 

forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos 

cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg 

intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben 

használatuk a nagy melegre tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:  

-  a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, (a 

levegőáramot felfele irányítsák),  

-  a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, lehetőleg 

óránkénti intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést,  

-  a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb járványhelyzetben 

hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,  

-  nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,  a 

cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban a megfelelő 

óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk 

és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezzék műanyag zsákba és azt 

azonnal zárják le),  

-  megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 

6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani). Ventilátorok használata csak 

folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása 

esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a 

kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés 

kockázatát. Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil 

légtisztító készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén 

hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a 

figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a 

fertőződés kockázatát a zsúfoltabb belterekben.   

 

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani: 

-  

 

 

 
 

 

 

 


