
A PDSZ közzéteszi a nyilvánosság számára az Európai Szakszervezeti Oktatásügyi Bizottság 
által küldött járványügyi segédanyagot, melyet az Egészségügyi Világszervezet dolgozott ki 
kifejezetten oktatási intézmények számára. Az anyagból kiemeljük a konkrét gyakorlati 
javaslatokat: 
 
Iskolatitkárok, tanárok és munkatársak 
 
Alapelvek 
 
A következő alapelveket követve segíthetik a diákok, tanárok és a többi dolgozó biztonságát, 
valamint segíthetnek megállítani a betegség terjedését. Annak érdekében, hogy az isko lai 
közösségek egészségesek maradjanak, a következő javaslatokat tesszük: 

 A beteg gyerekek, tanárok és az iskolai közösség egyéb tagjai ne jöjjenek iskolába 
 Az iskolák tartassák be a rendszeres kézmosást szappannal, alkoholos. 

kézfertőtlenítővel vagy klóros oldattal, valamint legalább napi szinten történjen meg 
az iskolai felületek tisztítása és fertőtlenítése. 

 Az iskoláknak vizet, higiéniai termékeket és megfelelő hulladékkezelési 
felszereléseket kell biztosítania, és követnie kell a környezet megtisztítására, valamint 
a fertőtlenítésre vonatkozó folyamatokat. 

 Az iskoláknak szorgalmazni kellene, hogy az emberek a szokásosnál nagyobb 
távolságot tartsanak a mindennapos érintkezés során (ez magában foglalja, hogy 
limitáljuk a sok ember összejövetelével járó eseményeket). 

 
A társas távolság növelésének módjai: 

 Lépcsőzetesen osszuk el az iskolakezdés valamint az iskola végének idejét. 
 Mondjuk le a gyűléseket, sport- vagy egyéb eseményeket, melyek tömeget 

eredményeznének. 
 Amikor csak lehet, a gyerekek asztalai között hozzunk létre legalább egy méter 

távolságot. 
 A tanítás során hozzunk alakítsunk ki tágas tereket, és kerüljük a felesleges testi 

kontaktust. 

 
A tanulás folytatólagosságát célzó terv 
Abban az esetben, ha iskolából való elmaradások, betegségek vagy iskolabezárások 
történnének, támogassuk a minőségi oktatáshoz való folyamatos hozzáférést. Ez magában 
foglalhatja a következőket: 

 e-learning stratégiák alkalmazása 
 otthoni feldolgozásra kiadott olvasmányok és gyakorlatok 
 a tananyag rádió-, podcast- vagy televízióalapú biztosítása 
 engedjük meg a tanároknak, hogy napi vagy heti szinten a távolból, online tudják 

követni a diákok haladását 
 dolgozzunk ki gyorsított oktatási stratégiákat 

 
Checklist az iskolatitkárok tanárok és egyéb alkalmazottak számára 

 
1. Szorgalmazzák és maguk is demonstrálják a rendszeres kézmosást és a pozitív higiéniés 
szokásokat, valamint kövessék nyomon, ezek terjedését az iskola közösségén belül. 
Biztosítsanak megfelelő minőségű és tiszta mosdókat a fiúknak és a lányoknak: 

 Győződjenek meg, hogy van megfelelő mennyiségű szappan és tiszta víz az 
életkornak megfelelő kézmosóhelyeken. 

 Ösztönözzék a rendszeres és alapos kézmosást, mely legalább 20 másodpercig tart. 
 Ahol lehetséges, helyezzenek kézfertőtlenítőket a mosdókba, iskolatermekbe, 

csarnokokba, illetve a kijáratok közelébe. 

 



2. Legalább naponta egyszer tisztítsák és fertőtlenítsék az iskolaépületeket, osztálytermeket 
különös tekintettel a vizesblokkokra. Figyeljünk azokra a felületekre, melyeket sokan 
érintenek meg (korlátok, ebédlőasztal, sportszerek, ajtók és ablakok kilincsei, játékok, 
tanítást és tanulást segít eszközök stb.) 

 Használjunk nátrium-hipokloritot 0,5%-ban (5000 ppm-nek megfelelően) a 
felületek fertőtlenítéséhez, 70%-os etilalkoholt a kisebb tárgyak 
fertőtlenítésére, valamint biztosítsunk megfelelő felszerelést a takarító 
személyzet részére. 

 
3. Növeljük a légáramlást és a ventilálást: ahol az éghajlat engedi, nyissunk ablakokat, ahol 
elérhető, használjunk légkondicionálót stb. 
 
4. Helyezzünk ki feliratokat a helyes kéz- és légúti higiénét elősegítő gyakorlatokat 
szorgalmazandó. 
 
5. Győződjünk meg arról, hogy a szeméttárolókat megfelelően ürítik, és a szemetet naponta 
elviszik. 
 

Checklist  szülők, gondozók és a közösség egyéb tagjai számára 

 
1. Kövesse nyomon gyermeke egészségét, és ha beteg, ne engedje iskolába. 
2. Tanítson helyes higiénés gyakorlatokat a gyermeke számára, és mutasson példát. 

 Rendszeresen mosson kezet tiszta vízzel és szappannal. Ha nincs kéznél szappan 
vagy víz, használjon alkoholos kézfertőtlenítőt, mely legalább 60%-os. Mindig 
mosson kezet szappannal és vízzel, ha a kezei láthatóan koszosak lettek. 

 Győződjön meg, hogy van megfelelő víz otthon, valamint a mosdókban, 
illemhelyeken. 

 Győződjön meg, hogy a szemetet biztonságosan gyűjtik, és megfelelően ürítik. 
 Zsebkendőbe vagy könyökhajlatába tüsszentsen, és kerülje az arc, a szemek, az orr 

vagy a száj érintését. 
3. Biztassa a gyermeket, hogy kérdéseket tegyen fel és ki tudja fejezni az érzéseit Önnel 
vagy a tanáraival szemben. Jusson eszébe, hogy a gyerekek másként reagálnak a stresszre; 
legyen türelmes és megértő. 
4. Kerülje a megbélyegzést, helyette szorítkozzon a tényekre, és emlékeztesse a diákokat 
arra, hogy figyeljenek egymásra. 
5. Működjön együtt az iskolával azzal kapcsolatban, hogy miként tudna információhoz jutni, 
és hogy miként tudná segíteni az iskola védekezési törekvéseit (pl. szülő-tanár bizottságokon 
keresztül). 
 

Checklist diákok és gyerekek számára 

 
1. Egy ilyen helyzetben teljesen érthető, ha az ember szomorúnak, idegesnek, 
összezavarodottnak, ijednek vagy mérgesnek érzi magát. Tudd, hogy nem vagy egyedül, és 
beszélj valakivel, akiben bízol, pl. a szüleiddel vagy a tanároddal, hogy segíts magadnak és 
az iskoládnak az egészség és a biztonság megőrzésében. 
 
2. Védd magadat és másokat 

 Rendszeresen moss kezet, mindig szappannal és vízzel, legalább 20 másodpercig! 
 Ne feledd: ne érintsd meg az arcodat! 
 Ne igyál közös pohárból, ne használjatok közös evőeszközt, és ne osszátok meg 

egymással az enni-, innivalót. 

 



3. Járj az élen önmagad, az iskolád, a családod és a közösséged segítésében, annak 
érdekében, hogy egészséges maradjon. 

 Oszd meg a családoddal, barátaiddal, főleg a kisebbekkel, amit megtanultál azzal 
kapcsolatban, hogyan előzhetjük meg a betegséget. 

 Mutass jó példát, például, amikor tüsszögnöd vagy köhögnöd kell, használd a 
könyököd, és moss kezet. Főleg azoknak mutass példát a családban, akik kisebbek 
nálad. 

 
4. Ne bélyegezz meg másokat, és ne piszkálj senkit azzal, hogy beteg; emlékezz, hogy a 
vírus nem ismer se határt, se népcsoportokat, se életkort, se nemet. 
 
5. Ha rosszul érzed magad, beszélj a szüleiddel vagy egy családtagoddal, és kérd meg őket, 
hogy maradhass otthon. 
 


