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JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZET  

A HÁZIREND IDEIGLENES KIEGÉSZÍTÉSE A KŐBÁNYAI ZENEI STÚDIÓ SZAKGIMNÁZIUMBAN 
SZÁMÁRA BEVEZETETT INTÉZKEDÉSEKKEL  

Kedves Kollégák és Tanulók! 

A koronavírus további terjedésének megakadályozása és a pedagógus kollégák és 

munkatársaink, valamint tanulóink egészségének megőrzése érdekében a Magyar 

Zeneművészek és Táncművészek, mint fenntartó szükségesnek látja óvintézkedések 

bevezetését. A kormány a munkáltató jogok gyakorlóját felhatalmazta arra, hogy minden 

általa szükséges eszközt alkalmazzon az említett célok megvalósítása érdekében. Sajnos a 

járványos megbetegedések száma nem csökkent az iskolában, így fokozottan kell figyelni arra, 

hogy elkerülhessük a járvány miatti tömeges megbetegedéseket, aminek egyenes 

következménye lehet az iskola bezárása és áttérés az online oktatásra. Ezért az intézkedések 

betartásának követelményei – azok bármennyire is kényelmetlen lehetnek - nem öncélt, 

hanem a tanulók, a pedagógusok és az intézmény érdekeit szolgálják.  

 

A fentiek megvalósítása érdekében az iskola épületében a tanítási idő és a tanításon kívüli 

foglalkozások idejére 2021. november 22-töl az alábbi szabályok lépnek életbe. 

1. Minden tanulónknak és tanárunknak nyomatékosan hangsúlyozzuk az oltás 

fontosságát, és aki eddig nem lett beoltva haladéktalanul tegye meg. Tanáraink, 

munkatársaink számára mindez már kötelező, kivéve az egészségügyileg indokolt 

eseteket, míg tanulóink számára egyelőre csak nyomatékosan ajánlott. 

2. Kötelező mindenki számára az orr és a száj eltakarását szolgáló, lehetőleg FFP2 vagy 

hasonló minőségű maszk viselése az iskolában tartózkodás teljes időtartamára. A 

maszkot kizárólag akkor lehet levenni, amennyiben ének vagy fúvós hangszer 

megszólaltatására kerül sor akár egyéni, akár csoportos képzésben. Amennyiben a 

tanár vagy a tanuló elfelejtett maszkot hozni, egy alkalommal az iskola ingyenesen 

biztosít számára FFP2 minőségű maszkot. 
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3. Kötelező a csoportos elméleti és gyakorlati órákon az 1,5 méteres távolságtartás. 

4. A zenekari gyakorlatokat a foglalkozást vezető tanárnak úgy kell beosztani, hogy a 

tanteremben egy időben összesen (a tanárt is ideszámolva) legfeljebb 7 fő 

tartózkodjon, 45 percenként kötelező a szellőztetés és természetesen az 1. pont 

szerint a maszk viselése, továbbá a távolságtartás és ahol van, az énekesek és fúvósok 

elválasztása plexi lappal a többiektől. A keddi klubnapok elmaradnak. 

5. Ha az iskolában tartózkodó diáknak nincs órája, lehetőleg a szabad térben 

tartózkodjon, ha az időjárás ezt nem engedi, akkor is tartsa be fent előírt maszk és 

távolságtartási szabályokat. 

6. Amennyiben bárki a koronavírus tüneteit tapasztalja magán, vagy a vele egy 

háztartásban élőknél, haladéktalanul keresse meg a háziorvost a panasszal és az orvos 

utasításai szerint járjon el. Ezzel egyidőben telefonon, vagy írásban értesítse a tényről 

az iskolát. Ilyen esetben az iskola látogatása szigorúan tilos. A visszatéréshez 

szükséges a háziorvos igazolása, továbbá az iskolában végzett gyors teszt negatív 

eredménye. 

7. Azok a tanulók, akik egy csoportban voltak olyan tanulókkal, akik megfertőződtek, 

tekintet nélkül arra, hogy betegségtüneteik vannak vagy sem, a társaik vagy saját vírus 

fertőzésétől számított tíz napig nem látogathatják az iskolát. Amennyiben ezt 

követően tünetmenetesek, az iskolai tanulmányokat folytathatják akkor, ha az 

iskolában elvégzett gyors teszt negatív eredményt mutat. A tanulók semmilyen más 

teszt eredményt nem kötelesek bemutatni, amennyiben a házi orvos adott ki igazolást 

azt bemutatják az iskolatitkárnak vagy a megjelölt személynek. 

8. Azok a tanárok, akik oltási igazolással rendelkeznek és a 7. pont szerinti kontakt 

személynek számítanak, amennyiben tünetmentesek, a tanítást folytathatják akkor, 

ha az iskolában elvégzett gyors teszt negatív eredményt mutat. 

9. Ha az iskola további tesztelésre kötelezi a tanárt vagy a tanulót, annak költségeit a 

fenntartó átvállalja. 

 

Előre is köszönjük mindenkinek a megértését és együttműködését. Az intézkedések az Önök, 

családjuk biztonságát egyaránt szolgálják. 

  

Minden munkatársunknak és tanulónknak, családjuknak a legjobbakat kívánjuk és 

nyomatékkal kérjük közös érdekünkben a fentiekben való együttműködést. 

 

Üdvözlettel 

 

dr. Gyimesi László sk. 



a fenntartó képviseletében 

 

 
 


