
Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

COVID KÓDEX 

Tanulók részére 

1. Az iskolát kizárólag egészségesen, tünetmentesen látogathatod! 

2. Belépési és kilépési rend: 

- A reggeli ügyeletbe érkező tanulók a főbejáraton érkeznek és 7:30-ig a szociális 

védőtávolság betartásával az udvaron tartózkodhatnak. 

- Az első évfolyamosok 7:30-tólaz ebédlő felőli bejáraton érkeznek reggel és 

távoznak a tanítás után. 

- A 2-4. évfolyamosok a teljesre nyitott főbejáraton érkeznek reggel és itt távoznak 

délután 5 perces időközönként. (15:55-kor a 4. évfolyamosok, 16:00-kor a 3. 

évfolyamosok, 16:05-kor a 2. évfolyamosok) 

- A felső tagozatosok 7:30-tól a főbejárat felőli oldalsó, udvari bejáraton érkeznek 

reggel, délután pedig a főbejáraton távoznak. 

3. A bejáratánál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítőt érkezéskor használnod kell!  

4. A reggeli ügyeletbe érkező tanulók a főbejáraton érkeznek és 7:30-ig a szociális 

védőtávolság betartásával az udvaron tartózkodhatnak. 

5. Kerülj mindenféle csoportosulást, igyekezz betartani a védőtávolságot (1,5 méter)! 

6. Az intézményben az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező minden tanuló és 

dolgozó számára. 

7. A védőtávolság betartása – ahol lehetséges – mindenütt kötelező. Szünetekben  ki kell 

menni az udvarra, a szabad levegőre. A csengetés szerinti szünetekben csak a felső 

tagozatosok mennek ki az udvarra, az alsósoknak a tanítók csúsztatott rendben 

tartanak szünetet. Ügyeljünk arra, hogy ne több osztály menjen ki egyszerre a 

folyosóra!  

Az alsósok csak a díszudvart, a felsősök csak a hátsó udvart használhatják a 

szünetekben, délután már a hátsó udvart is használhatják az alsósok a szociális 

védőtávolság betartásával!  

Sorakozónál egymástól védőtávolságot kell tartani az osztályoknak kijelölt helyen! 

8. Az első szünetben bent lehet maradni a tanteremben tízóraizni, de kizárólag a saját 

helyeden ülve! 

9. Kerüld a más osztályokkal való keveredést! 



10. A testnevelés órákat az időjárás függvényében az udvaron tartjuk, ilyenkor is kerüld a 

testi kontaktusokat! Az öltözőben egyszerre egy osztály tanulói tartózkodhatnak a 

kialakított öltözői rendnek megfelelően. 

11. Az öltözőkben egyszerre csak egy osztály tanulói tartózkodhatnak! 

12. Az iskolai rendezvények a helyzethez igazodó előírások szerint történnek. 

13. Mosdóhasználat után, az étkezések előtt és után mindig alaposan mosd meg vagy 

fertőtlenítsd a kezed! Szünetekben rendszeresen végezz kézfertőtlenítést vagy 

szappanos kézmosást az osztálytermedben! 

14. Kéztörlésre kizárólag papírtörlőt használj, amit használat után dobj a kukába! Ügyelj 

arra, hogy ne pazarold a papírtörlőt! 

15. A használt maszkokat az aulában elhelyezett „Veszélyes hulladék” feliratú 

szeméttárolóba kell dobni! 

16. Tanuld meg a köhögési etikettet: használj papírzsebkendőt köhögéskor, 

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendőt dobd a szemetes kukába, utána alaposan 

moss kezet vagy végezz kézfertőtlenítést! 

17. A termeket folyamatosan szellőztetni kell, az ablakokat – ha lehet - nyitva kell tartani! 

18. A heteseknek szünetekben kötelező a teremben tartózkodni és szellőztetni (minden 

ablakot ki kell tárni)! 

19. Ne hozz be otthoni tárgyakat, ne kérd kölcsön és ne használd a társaid eszközeit, 

tárgyait! Ne egyél vagy igyál mások után! Ne vedd a szádba a ceruzát vagy más 

eszközöket! 

20. Eső vagy rossz idő esetén nem a folyosón tartózkodunk, hanem a tanteremben 

maradunk. 

21. Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked 

kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást! 

22. Étkezéskor nem fogdosd össze a kirakott evőeszközöket, poharakat vagy a kirakott 

kenyeret, gyümölcsöt! Amit megfogsz, azt ki is kell venni! 

23. Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal 

zacskót vagy uzsonnás dobozt! 

24. Az iskolai büfében csak a terelősávon belül, maszkban, a védőtávolság betartásával 

vásárolhatsz! 

25. A szabályok betartására szükség esetén figyelmeztesd társaidat! 


