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INTÉZKEDÉSI TERV 

(PROTOKOLL) 

A NYÍREGYHÁZI EGYTEM EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMNAK ISKOLÁRA, 

ISKOLAHASZNÁLÓKRA (DIÁK ÉS SZÜLŐ), AZ INTÉZMÉNY ALKALMAZOTTAIRA (PEDAGÓGUS ÉS ADMINISZTRATÍV-

TECHNIKAI DOLGOZÓ) VONATKOZÓ, A KORONAVÍRUS („COVID - 19” - ES) JÁRVÁNYVESZÉLY ELLENI PREVENTÍV 

MEGELŐZÉSÉRE, AZ ISKOLA MUNKARENDJÉRE, AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁRA, A TANÍTÁS ÉS TANULÁS 

ÁTALAKÍTÁSÁRA ÉS BEVEZETÉSÉRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉS PROTOKOLLJA (ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK ÉS 

ELJÁRÁSREND) 

 

4. A TANÓRÁK KÖZÖTTI SZÜNETEK, A KÖZÖSSÉGI TEREK (FOLYOSÓ, AULA) 
ÉS AZ ISKOLAUDVAR HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

4.1  Az EMMI – protokoll ajánlása 

A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok 

számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben 

a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső 

tagozatában és a középiskolákban az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot 

eltakaró maszk viselése. 

 

4.2  Az Eötvös Gyakorlóiskola protokollja 

 

Az iskolában a diákoknak és az iskola alkalmazottainak preventív egészségvédelme, 

a koronavírusveszély esetleges terjedésének megakadályozása érdekében az iskola 

közösségi tereiben (folyosó, aula, lépcsőház, mosdó, könyvtár, tanári, büfé, 

adminisztrációs- és információs iroda) kötelező a szájmaszk viselése! (Az 

osztálytermekben és az iskolaudvaron a szájmaszk használata ajánlott!) A szülők 

biztosítsák gyermekük számára a szájmaszkot, a mosható maszkok rendszeres 

tisztítását vagy az un. „sebészi” maszkok aktuális cseréjét. A többször használatos 

maszkok használaton kívüli tárolására a diákoknál legyen alkalmas tok (pl. 

nylontasak)! 
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A közöségi terekben a szünetekben kerülni kell csoportosulásokat, ügyelni kell a 

távolságtartásra. 

Az egyes évfolyamok szünetekben az iskola udvarát az alábbi rend szerint vehetik 

igénybe: 

ÉVFOLYAM SZÜNET  UDVAR HELYSZÍN 

1. évfolyam 1.,3.,5 szünet játszótér 

2. évfolyam 2.,4.,6.szünet játszótér 

3. évfolyam 1.,3.,5 szünet streetball pálya 

4. évfolyam 2.,4.,6.szünet streetball pálya 

5. évfolyam 1.,3.,5 szünet gumipálya 

6. évfolyam 2.,4.,6.szünet gumipálya 

7. évfolyam 1.,3.,5 szünet röplabdapálya 

8. évfolyam 2.,4.,6.szünet röplabdapálya 

9. évfolyam 1.,3.,5 szünet távolugró pálya 

10. évfolyam 2.,4.,6.szünet távolugró pálya 

11. évfolyam 1.,3.,5 szünet műfüves pálya 

12. évfolyam 2.,4.,6.szünet műfüves pálya 

 

Az egyes évfolyamok a délutáni napközi idején az iskola udvarát az alábbi rend szerint 

vehetik igénybe: 

ÉVFOLYAM UDVAR HELYSZÍN 

1. évfolyam játszótér 

2. évfolyam streetball pálya 

3. évfolyam gumipálya 

4. évfolyam röplabdapálya 

5-8. évfolyam távolugró pálya 
 

 


