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1. Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó 

látogathatja az intézményt! 

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 

17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel 

készítettük el szakképző intézményünk járványügyi protokollját a 2020/2021-es 

tanévre. 

- TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a 

tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei 

vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:    

- • köhögés;  

- • nehézlégzés, légszomj;   

- • láz;  

- • hidegrázás;   

- • izomfájdalom;   

- • torokfájás;   

- • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.  

- A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről 

is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint 

például:   

- •             émelygés,   

- •             hányás és/vagy   

- •             hasmenés.   

- Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel 

háziorvosát, és kövesse az utasításait 

- Az intézménybe lépéskor kötelező a bejáratnál elhelyezett vírusölő hatású 

kézfertőtlenítők használata!  

- A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára részéről 

szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos 

kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének 

kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) 

használatára vonatkozó szabályok betartását. 

- Étkezések előtt és után mindenkinek kötelező alaposan kezet mosni vagy a kezét 

fertőtleníteni. 

- Amennyiben egy gyermeknél, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi 
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén 
a szülőt/gondviselőt értesítjük, és felhívjuk figyelmét arra, hogy feltétlenül keressék 
meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos 
utasításainak alapján járjanak el.  

- A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

- Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, értesítjük a megfelelő 
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozót. A háziorvos, házi gyermekorvos, 



illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. 
Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális 
eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

- A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 
igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben 
nem bírálhatja felül. Ha nem hoz igazolást a betegség után visszatérő tanuló, 
hazaküldjük! 

- Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 
mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

- Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 
eljárásrendje alapján gondoskodni kötelesek gyermekük orvosi vizsgálatáról. A szülő 
köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 
van, ha a tanulóval egy háztartásban élők valamelyikénél igazolt fertőzés van, illetve 
ha a tanuló kontaktszemély. 

- Az a gyermek, tanuló vagy oktató, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az 
intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 
 
 

2. Nyilatkozattétel 

Minden diáktól kérjük szeptember 2-ára a szülő/gondviselő által aláírt egészségügyi 

nyilatkozatot. Ez a kötelezettség az intézményben dolgozókra is vonatkozik. 

 

 

3. Fertőtlenítés 

Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk. A 

fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ előírásait. 

 

 

4. Az iskola látogatása, rendezvények, kirándulások 

- Gondoskodunk a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a 

létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban 

tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról. 

- Az osztálytermekben a tanulók lazábban, egymástól lehetőség szerint távol 

helyezkednek el, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló 

helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése 

lehetséges, de nem kötelező. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, 

tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben 

ez nem megoldható, kötelező a maszk viselése, ezért kérjük, hogy minden tanulónál 

legyen maszk! 



- A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el 

kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási 

nap során ugyanazt a tantermet használják. Amennyiben ez nem megoldható, az 

osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk. 

- A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítjuk. 

- A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tarjuk meg, ezért kérjük, 

hogy a testnevelők iránymutatása alapján, a tanulóknál minden testnevelésórán 

legyen megfelelő felszerelés! Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust 

igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket a tanulók 

állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) fogják végezni. 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél el kell kerülni az öltözőkben 

történő csoportosulást. 

- Szülők/gondviselők/hozzátartozók az ügyeket elsősorban online intézzék! 

- Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes 
engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel 
céljából. 

- Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése 
kötelező.  

- Rendezvényeink és kulturális programjaink szervezésénél figyelembe vesszük az 
alábbiakat: 
- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, amennyiben ez megoldható 

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása. 

Az osztálykirándulásainkat és tanulmányi kirándulásainkat elsősorban belföldre 

tervezzük, lehetőleg elkerülve a tömegközlekedési eszközök használatát. A külföldre 

tervezett kirándulásokat, gyakorlatokat a második félévben érvényben lévő 

járványügyi előírásoknak megfelelően aktualizáljuk.  

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-

mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az 

alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel 

juttatjuk el a szülőkhöz. 

 

 

 



5. A számonkérés, beszámolás rendje  

- A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre 

tervezetten kerül meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.   

- Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. 

Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli 

dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok 

betartásával.  

- A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató 

vehet részt.   

- Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság 

nem tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság 

tartható, maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítést elvégzünk a 

munkafelületeken és a segédeszközökön.   

 

 

6.  Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása  

- A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános 

higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a 

szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a 

gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres 

védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása 

esetében ajánlott.  

- A képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás) kivitelezése 

lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, 

a zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.  

- A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni 

védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a 

gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.  

- A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az 

általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.  

- A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell 

tartani.  

- Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói 

csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.  

  

 

 

 



7. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 
alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

- A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes tájékoztatást 
kapnak. A gyermekeknek be kell tartaniuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír 
zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő 
szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

- A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 
érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, ezért naponta többször 
fertőtlenítő takarítást (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) végzünk. 
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran 
érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, 
villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, 
egérpad stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb.) valamint a padló és a mosható 
falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.  

- A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtlenítjük 
(ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.). A kávégépek, adagolók, kancsók 
rendszeres tisztítjuk és fertőtlenítjük virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentáljuk 
és ellenőrizzük. 

- Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 
fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 
szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális 
helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében 
lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

- Étkezés előtt és után kötelező az alapos szappanos kézmosás vagy kézfertőtlenítés. 

- A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül 
fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában, ezért kötelező. A sorban állás 
szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, 
amelyet jól látható jelzéssel (figyelemfelhívó táblákkal) biztosítunk 
(könyvtárban, büfé előtt, ebédlőben, irodákban stb.). 

- Szigorúan tilos a mellékhelyiségekben történő étkezés! 
 
 

8. Iskolai egészségügyi ellátás rendje 

- A személyes találkozást igénylő teendők esetében – orvosi vizsgálat, szűrővizsgálatok, 
tisztasági vizsgálatok, védőoltások – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi 
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, 
zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő 
szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban 
tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell. 

- Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a 
koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal 
kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat 
tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén 
(iskolaorvosi rendelő) biztosítjuk a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés 



lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori 
szellőztetésről. 

 

 

9. Tanulói hiányzások kezelése 

- 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 tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a 
gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen 
időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett 
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. A gyermek, 
a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a 2019. évi LXXX. törvény a 
szakképzésről, illetve a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el. 

 

 

10. Amennyiben intézményünk fertőzéssel érintett, az 

alábbiak szerint járunk el: 

- Amennyiben betegség tüneteit észleljük valamely tanulónkon, elkülönítjük, értesítjük 

az iskolaorvost és a szülőt, akinek felhívjuk a figyelmét, hogy köteles felvenni a 

kapcsolatot a gyerekorvossal. Amikor a szülő megérkezik, a tanulót lekísérjük, és a 

szülővel/gondviselővel távozik. 

- Amennyiben a gyerekorvos a tünetek alapján tesztelést rendel el, az osztály digitális 

munkarendbe lép a Fenntartóval történő egyeztetés alapján, visszavonásig. 

- Amennyiben a tanuló koronavírus-tesztje pozitív, erről az intézményt a gyerekorvos 

tájékoztatja, illetve az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Fővárosi 

Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által 

elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján a Szakképzésért 

felelős helyettes államtitkárt tájékoztatja azon intézmények, illetve feladat ellátási 

helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban 

álló tanuló, oktató vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 

- Ebben az esetben a Fenntartóval történő egyeztetést követően az intézményben az 

osztály számára 14 nap digitális munkarendet rendelünk el. Az érintett termeket 

fertőtlenítjük, és használaton kívül helyezzük. 

- Amennyiben az oktatók egyértelműen be tudták tartani a kellő szociális távolságot / 

maszkot viseltek, rendszeresen szellőztettek, az oktatók számára nem indokolt a 

digitális munkarendre való áttérés. Ehhez a terembeosztások járványügyi beosztása is 



hozzájárul. Amennyiben fentiek nem valósultak meg, vagy ebben bizonytalanság lép 

fel, az érintett oktatók is home office munkarendre térhetnek át. 

- Az adatok alapján az NSZFH, az NNK és a Fenntartó közösen megvizsgálja, hogy 
szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a 
tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Fenntartó 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. 

- A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 
ellenőrzése és támogatása az oktatók és a tanulók online vagy más, személyes 
találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával 
– történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő 
naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. 

- Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, 
digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet –igény esetén - az intézményben 
megszervezzük a szülők támogatása érdekében. 

- A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 
biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

 

 

11. Technikai személyzet feladata az étkeztetés és a mindenre 

kiterjedő fertőtlenítő takarítás tekintetében 

- Lásd. 1-8. pontok ide vonatkozó tartalmát! 

- Fokozottan ügyelünk az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, 
megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású 
felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatával. A virucid hatású 
fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett 
használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel 
használjuk fel. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre 
állásáról, beszerzéséről gondoskodunk. Ennek dokumentáljuk és ellenőrizzük. 

- Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 
fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének a 
megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb 
fertőtlenítéssel. 

- Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos szappanos 
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

- Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, 
sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

- Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, 
fertőtlenítésére fokozottan figyelünk.  



- Biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy 
az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételeket igénylünk a 
szolgáltatótól. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. 
A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalását kerüljük. 

- A diákok által használt edényeket, evőeszközöket, poharakat, tálcákat megfelelő 
hatásfokú fertőtlenítő mosogatással tisztítjuk. Figyelünk a tiszta evőeszközök, poharak, 
tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolására, önkiszolgáló rendszerben történő 
tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának 
elkerülésére, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak 
tisztítjuk, a bennük elhelyezett kendőket cseréljük minden használatot követően. A 
textíliákat gépi úton fertőtlenítve mossuk. 

- Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 
szert biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk. A 
dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozzuk és betegség gyanúja esetén 
intézkedünk. 

- A tanítás megkezdése előtti alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a 
padló- és felülettisztításon túl a nagytakarítás kiterjed az alábbiakra: 
- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése – lehetőség szerint; 
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; 
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 
vegyszeres tisztítása; 
- padlószőnyegek, egyéb textília tisztítása; 
- játékok, sporteszközök tisztítása; 
- radiátorok, csövek lemosása; 
- ablakok, üvegfelületek tisztítása; 
- szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése; 
- képek, tablók, világítótestek portalanítása; 
- pókhálók eltávolítása; 
- rovar- és rágcsálóirtás; 
- ügyelünk csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitására, kb. 
10 perces folyatására azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó 
víz kifolyjon. 

- A nagytakarítást követően az intézményvezető ellenőrzi az elvégzett munkát. 

- 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 állítjuk be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, 
(a levegőáramot felfele irányítjuk), 
• a klímaberendezések használatával párhuzamosan végzünk napi többszöri, lehetőleg 
óránkénti intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést, 
• a készülék beltéri egységének hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran (súlyosabb 
járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) fertőtlenítjük, engedélyezett vírusölő 
hatású szerrel, 
• a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljük 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 helyezzük műanyag zsákba és azt azonnal lezárjuk), 
• megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél 
maximum 6-8°C-kal hidegebbre állítjuk a klímaberendezést). 
Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet 
fordítani: 
• használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes 
ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg 
többen is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos 
helyiségek felől ajtón keresztül biztosítjuk a friss levegőt. 
• a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét gyakrabban 
végezzük (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe 
véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet. 
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