
A Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola járványügyi helyzettel kapcsolatos 

ELJÁRÁSRENDJE TANULÓKNAK  

Az osztálytermen kívül a maszk viselése a zárt terekben (folyosó, mosdó, aula) kötelező.  

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, az öltözőkben, az 

ebédlőben, az iskolai büfénél.  

Az iskolai tartózkodás alatt több alkalommal kell a kéz tisztítását elvégezni: 

- az intézménybe érkezéskor,  

- az illemhely használata után,  

- az étkezések előtt és után,  

- testnevelés óra előtt és után.  

A kézmosás és a kézfertőtlenítés helyes arányára az osztályfőnökök felhívják a figyelmet.  

Kéztörlésre papírtörlőt használj! Használat közben törekedj arra, hogy ne pazarold a papírtörlőt! 

Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!  

Tanuld meg a köhögési etikettet!  

- papírzsebkendőt használj köhögéskor, tüsszentéskor, (beleköhögés, beletüsszentés) 

majd a használt zsebkendőt dob a kukába, és alaposan moss kezet, vagy fertőtlenítsd 

azt.  

Nagyon kell figyelni arra, hogy akkor menj ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! Kerüljük 

a csoportosulást!  

Kérjük, csak a tanuláshoz szükséges eszközeidet hozd el az iskolába!  

Étkezéskor csak azt az evőeszközt, poharat, kenyeret, gyümölcsöt fogd meg, amit kiveszel. 

Amit megfogsz, azt ki is kell venni!  

Igyekszünk azonos teremben tartani a tanórákat – kivéve a csoportbontásban tartott órákat.  

Az ülésrend állandó, mindig ugyanarra a helyre ülj!  

 Ügyelj a kijelölt termed tisztaságára!  

A tízórai és uzsonna elfogyasztásakor használj szalvétát, higiénikus tárolása érdekében, kérünk, 

hogy hozz magaddal zacskót vagy uzsonnás dobozt!  

Folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés 

szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak) az időjárás és a 

környező forgalom függvényében.  



A terem elhagyásakor a megbízott tisztasági felelősök feladata az asztalok, székek, kilincsek 

fertőtlenítése.  

Az udvari szünetek rendje:  

- 2. szünet: alsó tagozat (kötelező),  

- 3. szünet: felső tagozat (kötelező),  

- 4. szünet: alsó tagozat,  

- 5. szünet: felső tagozat. 

Kiegészítés a 7. számú A Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola járványügyi 

helyzettel kapcsolatos ELJÁRÁSRENDJE melléklethez 

Tekintettel a járványügyi helyzet alakulására 2020. november 23-tól visszavonásig iskolánkban 

kötelező a maszkhasználat az egész intézmény területén a felsős tanulók, valamint a 

pedagógusok és az intézményben dolgozók számára. 

 


