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Járványügyi intézkedési terv
Jogszabályi háttér: EMMI - INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
Időbeli hatály: Az intézkedési terv 2020. szeptember 1-én kerül bevezetésre, és a járványügyi
készenlét visszavonásáig marad érvényben.
Felülvizsgálat: Felülvizsgálata naponta megtörténik, módosítására a járványügyi helyzet
alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.
Bevezetés és alkalmazás: A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető
köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.
Nyilvánosság: Az intézkedési terv nyilvános, az iskola honlapján megtekinthető

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
1.1. Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztek munkatársaink. A fertőtlenítő
nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a
továbbiakban: NNK) ajánlását. A gazdasági ügyintéző ellenőrizte a takarítások végrehajtását.
Ellenőrzés időpontja: 2020.08.31, Résztvevők: Illés Zoltán intézményvezető, Viziné Balázsi
Márta gazdasági ügyintéző
Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült.
1.2 Portán kézfertőtlenítő szer kihelyezése. Portás képzése a járványügyi helyzetben a
beléptetéssel kapcsolatos új feladatairól.
Határidő: 2020.08.31, Felelős: Viziné Balázsi Márta gazdasági ügyintéző
1.3 Mosdókban, WC-kben, tantermekben folyékony szappan, fertőtlenítő kézmosó folyadék,
papírt kéztörlő, eü papír kihelyezése, illetve a tartók/adagolók feltöltése.
Határidő: 2020.08.31, Felelős: Viziné Balázsi Márta gazdasági ügyintéző
1.4 A készletek kiadásának naplózása, fogyás figyelemmel kísérése, rendelés.
Határidő: folyamatos, Felelős Viziné Balázsi Márta gazdasági ügyintéző
1.5 Az iskolaudvaron, ebédlő, büfé, porta előtt 1,5 m-es távolságjelzések festése.
Határidő: 2020.08.31, Felelős: Karbantartó, udvarimunkás
1.6 Az ebédlőben a székek ritkítása, tanteremben ahol lehet 1,5 m-es védőtávok kialakítása.
Határidő: 2020.08.31, Felelős: Karbantartó, udvarimunkás, osztályfőnökök, szaktanárok
1.7 Plakátok készítése, kihelyezése
Határidő: 2020.08.31, Felelős: Bökönyi László rendszergazda
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1.8 Be- és kilépés új rendje az intézménybe
Határidő: 2020. szeptember 21.
Felelős: Viziné Balázsi Márta gazdasági üi.
1. ajtó: 5-6. évfolyam (109 fő): Forgács Ferencné
2. ajtó: 1.b, 2.a, 2.b, 4.b (105 fő): Nagy Lászlóné
3. ajtó: 1.a, 3.a, 3.b, 4.a (105 fő): Bodnár Ferenc
6. ajtó: 7-8. évfolyam (112 fő): Szpodnyi Julianna
Ellenőrzés: Illés Zoltán intézményvezető
1.9 Testhőmérséklet-mérés a belépési pontokon
Határidő: október 1.
Felelős: Viziné Balázsi Márta gazdasági üi.
1.10. Tájékoztatás a testhőmérséklet-mérésről és bentartózkodásról
Határidő: 2020.09.30.
Felelős: Bökönyi László rendszergazda
1.11 Alapfokú Művészeti Iskolák Járványügyi intézkedési tervének bekérése
Határidő: 2020.10.08.
Felelős: Gyurikovits Andrea mb. ált. intvez.
2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
2.1 Be- és kilépés az intézménybe
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az
oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a
NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az
iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek,
tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén
esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot
szükséges bemutatni.
A gyermekeknek érkezéskor kerülniük kell a csoportosulást, 1,5 m-es védőtávolságot betartva
kell belépniük.
2020. szeptember 21. hétfőtől az intézménybe 4 bejáraton keresztül a következő beosztás
szerint történik a beléptetés:
Főbejárat (1. ajtó): 5-6. évfolyam (109 fő)
2. ajtó: 1.b, 2.a, 2.b, 4.b (105 fő)
3. ajtó: 1.a, 3.a, 3.b, 4.a (105 fő)
6. ajtó: 7-8. évfolyam (112 fő)
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm.
rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott
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szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló
kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket
vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket vagy
tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a
testhőmérséklet-mérési pontig. Belépéskor testhőmérséklet-mérés történik. A testhő
maximuma 37,8. A 37,8 felett ismételni kell a mérést. Magasabb érték esetén nem lehet
beléptetni.
A tanulók a házirend szerint legkésőbb 7:45-ig érkezzenek meg. A tanulóknak megérkezést
követően az 1. óra szerinti tanterembe kell menniük. Az intézmény 7:00 órától ügyeletet
biztosít.
A szülők gyermeküket a bejáratig kísérhetik, és délután ott várhatják meg. Kérjük a szülőket,
ne csoportosuljanak, és igyekezzenek megtartani a védőtávolságot! A tömeg elkerülése
érdekében több kijáraton (1.,2.,3.) engedjük haza a gyermekeket. 17.30 óráig ügyeletet
biztosítunk. Személyes jelenlétet igénylő ügyintézés nem lehetséges, de kérjük és javasoljuk a
szülőknek a telefonos és elektronikus ügyintézést. Egyéb hivatalos személyeknek az ügyintézés
során a kézfertőtlenítés – és az iskola teljes területén – maszkhasználat kötelező.
A személyes kontaktus minimalizálása érdekében kérjük, hogy a 06-42-512-871 telefonszámon
előzetesen egyeztessenek időpontot, amennyiben mindenképpen személyes ügyintézés
szükséges.
A szülői értekezleteket online formában tartjuk meg. A szükséges információkat e-mailben, a
Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA), illetve egyéb
intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel valósítjuk meg a szülők felé.
Kérjük,
hogy
iskolalátogatási
igazolások
kiadása
iránti
igényüket
az
moricziskola.nyh@gmail.com email címen igényeljék meg, a gyermek nevének és osztályának,
az igazolás céljának megadásával, majd azt válasz e-mailben megküldjük Önöknek.
Amennyiben eredeti példányra is szükségük van, kérjük jelezzék az e-mailben és azt a kérelem
elküldését követő napon iskolánk portáján átvehetik.

3.
EGÉSZSÉGÜGYI
KIALAKÍTÁSA

SZEMPONTBÓL

BIZTONSÁGOS

KÖRNYEZET

A bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe érkezéskor,
étkezések előtt és után minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell
a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
A tanév első napján az osztályfőnökök ismertetik a járványügyi óvó-, illetve a személyi higiéné
alapvető szabályait a tanulókkal. A gyermekeknek megtanítják az úgynevezett köhögési
etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő
szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
Naponta több alkalommal munkatársaink (a délelőttös takarítónő, és szükség esetén a portás,
udvari munkás) fertőtlenítő takarítást végeznek a termekben, a folyosókon és a szociális
helységekben kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek, valamint
a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
Az elvégzett feladatokról helyiségenként takarítási naplót kell vezetni. A naplók ellenőrzését a
gazdasági ügyintéző végzi.
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A tanulók az alsó és a felső tagozaton is a saját tantermükben tanulnak. Ez alól a testnevelés,
az Etika/Hit-és erkölcstan és napközis órák képeznek kivételt, valamint indokolt esetben
szakköri foglalkozások. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók
lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése engedélyezett, de
nem kötelező.
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, adott
esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási
órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Amennyiben a
védőtávolság nem tartható be, úgy az általános iskola felső tagozatán az ott tartózkodás idején
javasolt és indokolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során
mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető
el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
A folyosókat a munkatársak, a tantermeket az órát tartó pedagógus és a hetesek rendszeresen
szellőztetik. Mivel a védőtávolság a közösségi terekben nem tartható be, így az iskolába való
belépéstől kezdve a folyosón való közlekedésnél a szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező. Az iskolaudvaron az egyes osztályok számára jelölünk ki területet, ezzel megvalósítva
a gyermekek térbeli elkülönítését. Az udvaron nem kell maszkot viselni.
A iskola csengetési rendjét lépcsőzetesen eltoljuk, ezzel biztosítva, hogy kevesebb gyermek
legyen egyszerre a folyosókon, udvaron. 35-kor földszint, 40-kor első emelet, 45-kor második
emelet vonul ki. Becsengetés 55-kor első emelet, egészkor második emelet vonul a tantermébe,
majd a földszint.
Javasoljuk a gyermekek számára Tisztasági csomag összeállítását az alábbi tartalommal: pohár,
papír zsebkendő, szalvéta, kézfertőtlenítő, szappan, eü papír. Természetesen az iskola ettől
függetlenül biztosít szappant, kézfertőtlenítőt, papír kéztörlőt, eü papírt.
Az órán, használt tanítási segédeszközöket, a napköziben használt eszközöket az iskola kijelölt
dolgozói fertőtlenítik.
A szabadtéri játékok fertőtlenítéséről a karbantartó, udvarimunkás gondoskodnak.
Az iskolába érkezést követően a tanulók saját tantermükbe vonulnak. Ennek ellenőrzésére és
betartatására az ügyeletre beosztott alkalmazottak, nevelők és a portás jogosultak.
Minden osztály az osztálytermével azonos szinten lévő mosdót használhatja.
Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó
(pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, kulturális program) rendezvényt elhalasztjuk. Az
osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokat szintén elhalasztjuk.
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4. ÉTKEZTETÉS
A tízórait minden osztály a saját osztálytermében fogyasztja el. Az alsó és felső tagozatban is
az 1. órát tartó nevelő tízóraiztat az 1. órát követően, és kiemelt figyelmet fordít a gyermekek
étkezés előtti alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
Az ebédlőben felére ritkítottuk a székek számát, és az ebédeltetéshez a sorbaállás elkerülésére
az osztályok számára külön időbeosztás készült. Az ebédeltetést végző nevelő kiemelt
figyelmet fordít a gyermekek étkezés előtti alapos szappanos kézmosására vagy
kézfertőtlenítésére.
Az ebédelési rend az étkezde előtt kifüggesztésre kerül.
Az ebéd kiosztására vonatkozóan az HUNGAST vállalat külön szabályzatot állított össze és
tart be.
Az iskolai büfénél fokozottan ügyelni kell az 1,5 m-es védőtávolság betartására, melyet a
padlón elhelyezett jelzésekkel segítünk. A tanulók vásárolt terméket a tantermükben, vagy a
tantermük előtt fogyasztják el. Csoportok nem keveredhetnek.

5. 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 szakorvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 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, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

6. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az
egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb
feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban
az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az
egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi
helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az
iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
6

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – 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 rendelői szoba) biztosítjuk a
szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres
takarításról és a gyakori szellőztetésről.
Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen
tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges,
mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök
fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.
7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük,
haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
A beteg tanulókat az erre a célra kialakított II. emeleti 62-es tanteremben helyezzük el. A beteg
gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A szülőt az
osztályfőnök/iskolatitkár értesíti. A szülőnek a lehető legrövidebb időn belül fel kell vennie a
kapcsolatot telefonon a gyermek háziorvosával, majd az ő utasításait követve kell eljárnia.
A tanuló és a dolgozók állapotára vonatkozó információkat érzékeny adatként kezeljük.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
A szülő köteles az iskolát írásban (e-mail, KRÉTA) értesíteni, ha a gyermeknél koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van vagy hatósági házi karantént rendeltek el számára. A szülőt
erről a kötelezettségéről az osztályfőnök a KRÉTA felületen és szülői értekezleten tájékoztatja.
Az osztályfőnök a szülőtől kapott jelzéseket az intézményvezetőnek/helyetteseknek azonnal
továbbítja.
Az intézményvezető/helyettes(ek) eleget tesz a tankerület felé a napi jelentési kötelezettségének
a meghatározott időpontig.
A dolgozók koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén haladéktalanul értesítik a vezetőség
valamelyik tagját, lehetőség szerint a tagintézményvezetőt.

7

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉN
Fertőzés esetén az intézmény írásban jelzi a fenntartó, az iskolaorvos és a Megyei
Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala részére az esetet.
Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörben eljáró járási hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás
eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon
köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről
bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb
személy tesztje koronavírus-pozitív.
Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az
intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend
bevezetéséről az operatív törzs 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 tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási
célból nem látogathatják.
Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen
kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni
a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem
szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania
kell a gyermekétkeztetést.
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Melléklet:
1. számú melléklet A takarítással kapcsolatos feladatok
Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a
nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok
vegyszeres tisztítására;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
- játékok, sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágcsálóirtásra;
A csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces
folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. A
nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.
2. számú melléklet
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 állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, (a
levegőáramot felfele irányítsák),
• a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, lehetőleg
óránkénti intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést,
• a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb
járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett
vírusölő hatású szerrel,
• nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a
készülékeket,
• a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban
a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő
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fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan
helyezzék műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),
• megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél
maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani). Ventilátorok
használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy
egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő
gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok
mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát. Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel
vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító készülékek csökkenthetik a
levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek
lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően
fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés
kockázatát a zsúfoltabb belterekben. 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 szükséges biztosítani a friss levegőt.
• a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét végezzék
gyakrabban (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve,
hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,
• az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy
ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú
ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben működő UV fényforrás, mert az
ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett
fontos, hogy az UV-fény zárt rendszerben működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és
bőrkárosodás elkerülése érdekében,
• az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a
hatékonyságot csökkenti,
• ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt, mivel az ózon káros az egészségre, s
Magyarországon nem engedélyezett a használata.
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