
                                                                                                                                                
 
 

Az LFGEB járványügyi eljárásrendje – elfogadva egyhangúlag az IT 2021.08.31-i rendkívüli ülésén/módositva az IT 2021.11.19-i rendkívüli 

ülésén  1. oldal 

Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

Lycée  français Gustave Eiffel de Budapest 

 

A Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium járványügyi eljárásrendje – 2021/2022-es tanév 
Elfogadva egyhangúlag az Intézményi Tanács 2021. augusztus 31-i rendkívüli ülésén 

Módosítva a 2021. november 19-i rendkívüli intézményi tanácsi ülésen 
 

Jelen eljárásrend az EMMI előírásain alapul.  

1- Maszkhasználat 

2021. november 22. hétfőtől a maszk viselete kötelező az intézmény belső közös tereiben (fórum, folyosók, 
stb…) minden munkatársnak, minden diáknak 1. osztálytól (CP) kezdődően és minden külső személynek (szülők, 
külső partnerek, stb…). 

Ellenben a maszk viselete nem kötelező a tantermekben. Nem lehet ezt sem kérni sem megtiltani.  

 

2- Belépés az intézménybe 

Az iskolába belépve minden személynek maszkot kell viselnie. A külső személyeknek a korábbi biztonsági 
intézkedéseket (regisztráció a recepción és kitűző viselése) be kell tartaniuk. 

Az iskola által szervezett értekezletek, egyéb események esetén, amelyeken, a pedagógusokon és a 
diákokon kívül más személyek is részt vesznek, a magyar hatóságok által meghatározott szabályok érvényesek. 

 

3- Ajánlások 

 Kézmosás


a) A kézmosás továbbra is alapvető fontosságú. Gyakorinak kell lennie, különösen szükséges az intézménybe 
érkezéskor, a mellékhelyiségek használata előtt és után, a szünetek végén, étkezés előtt és után.   

 

b) A kézmosók fertőtlenítő szappannal vannak ellátva, és az intézményben több helyen is kézfertőtlenítő gél-
adagolók kerültek elhelyezésre.  

 

 Az osztálytermek és egyéb helyiségek szellőztetése
 

A helyiségek lehető leggyakoribb szellőztetése szükséges. Az egész nap használt osztálytermeket és egyéb 
helyiségeket minimum a szünetek alatt szellőztetni kell.  

 Óvatosság
 

A szülők vállalják, hogy gyermeküket nem küldik az iskolába, amennyiben lázasak (38°C felett) vagy ha a 
COVID-19 tünetei (köhögés, légzési nehézség, izomfájdalom, fejfájás, ...) jelennek meg egy tanulónál. Ilyen esetben 
orvoshoz kell fordulni, az orvos utasításait be kell tartani és értesíteni kell az intézményt. Az intézménybe visszatérés 
kedvező orvosi javaslat alapján történhet.  

Ugyanez vonatkozik az intézmény munkavállalóira is.  

 

4- Eljárás megállapított COVID-19 fertőzés esetén 

Amennyiben egy diáknál vagy munkavállalónál a SARSCov2 teszt pozitív eredménnyel jár, az érintett személy 
nem jöhet be az intézménybe. Az intézményvezető igazgatót haladéktalanul értesíteni kell. Ezt ő jelzi az illetékes 
magyar hatóságnak, akik a helyzet felmérése után szükség esetén speciális intézkedéseket vezethetnek be. 


