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INTÉZKEDÉSI TERV 

         JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE, 

     A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN, A 

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJÁBAN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

                      Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma által köznevelési intézmények 

 számára készített intézkedési terv alapján 

                                                                 

Jelen intézkedési terv(protokoll) újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a 

járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az 

intézmények tájékoztatást kapnak. 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a 

megvalósítást ellenőrizni. 

A megszokottnál szigorúbban, továbbra is be kell tartanunk a közegészségügyi-járványügyi szabályokat. 

A felsorolt intézkedések kapcsán és egészségünk védelme érdekében nyomatékosan kérjük ezek betartását, 

a szülők együttműködését! 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

1.1.  Az intézmény óvodáiban időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást 

kell elvégezni. Az intézmény vezető tagjai ellenőrizzék a takarítások végrehajtását. 

1.2. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. 

1.3. A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és 

fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget 

rendelkezésre bocsátja. 

1.4. Az új óvodásainknál nem lesz családlátogatás. 

Nem tudjuk támogatni jelen időszakban, az anyás beszoktatást. További információk az óvodák  Tájékoztató 

Szülői értekezletein. 

Amennyiben  a kapcsolattartásban további szigorításra kerül sor, fel kell készülni az elektronikus 

kapcsolattartás, tájékoztatás formáira. 

1.5.Az iskolaköteles gyermekek (nagycsoportosok) 8 órára érkezzenek be az óvodába (Házirend). 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

2.1.  Az intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. Az érkező 

gyermekeknél munkatársaink lázat mérhetnek. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények 

működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  
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Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát  értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú 

vagy igazolt fertőzés van.  

2.2. Az a gyermek, 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. 

2.3.  Az óvoda épületekbe továbbra sem léphetnek be az óvodások szülei, családtagjai. Használják a 

bejárati ajtók mellett csengőt és a dolgozóink érkezéséig kérjük türelmüket.   

Az udvarra a szülők csak szájmaszkban léphetnek be, anélkül nem áll módunkban a szülőket az 

intézményünk /óvodáink udvarára beengedni! A szájmaszk használata az óvodai tartózkodás alatt – a 

gyermekek átadásakor, valamint a délutáni hazavitel idején -  a szülőknek kötelező, továbbá törekedjenek a 

védőtávolság – 1,5 méter -betartására. 

Tekintettel arra, hogy tünetmentes személy is hordozhatja a vírust, ezért nagyon fontos a közvetlen (szoros) 

kontaktusok számának csökkentése, melynek érdekében javasolt a 1,5 méteres távolság lehetőség szerinti tartása 

egymás között. 

A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása – hazavitele során a lehető legkevesebb ideig 

tartózkodjanak a szülők az óvodában. 

2.4. A csoportosulások megelőzése érdekében a nevelési év folyamán, mind az intézmény óvodáinak területén, 

mind az óvoda épületek előtt az alábbi szabályokat kell betartani. 

- Egy óvodást egy fő családtag hozzon óvodába, majd szintén egy fő vigye el az óvodából.  

- A gyermekek átadása/átvétele a legrövidebb időn belül  történjen 

-  Kérjük elhagyni az játszóudvart, valamint az óvoda épülete előtt is kerüljék a szülők, gyermekeikkel a 

csoportosulást, hosszas beszélgetést.  

2.5. A csoportszobákban törekszünk a gyermekek lazább elhelyezésére, ha a gyermeklétszám ezt engedi. A 

gyermekeknek és velük foglakozó felnőtteknek, a maszk viselése a nap folyamán ajánlott, nem kötelező.  

A gyermekek szellősebb elhelyezése céljából, a neveléshez/oktatáshoz nem szükséges tárgyakat, bútorokat 

esetenként a csoportszobán kívülre kell elhelyezni, a menekülő útvonal biztosítása mellett, asztalokat távolabb 

kell tenni egymástól. 

2.6. A csoportszobákban törekedni kell  arra, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben 

a csendespihenő időszakában ez gondot okoz, a szülők együttműködése kérhető a megbetegedések elkerülése 

érdekében. 

2.7. A testnevelés foglalkozásokat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. A foglalkozások 

során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  

2.8. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, hogy 

elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A mosdózás szakaszosan történjen. 

2.9.  Nagy létszámú gyermek, szülő vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény megszervezése 

során tekintettel kell lenni az alábbiakra: 

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása

 (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása. 
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2.10.  A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tarthatók meg. Amennyiben lehetséges, a csoportok zárt facebook rendszerben küldött 

üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. 

2.11.  Szülő, kísérő nem léphet be az óvodába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve 

kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. 

2.12. A szociális segítő csütörtöki napokon ellátogat az intézmény óvodáiba, ott léte alatt az ajánlott 1,5 m 

távolságtartás mellett,  maszk használata kötelező számára. 

2.13. A járványügyi készenlét ideje alatt közösségi szolgálatra diákokat az óvodák nem fogadnak.  

 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

3.1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára minden 

belépő személy számára kötelező. 

Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse 

a kezét. A gyerekek esetében a szappanos kézmosás KÖTELEZŐ, mielőtt belép a csoportba! A jellel ellátott 

helyen lévő textil, gyermektörölköző a gyermek személyes használatában van. Fokozott figyelmet kell fordítani 

a rendszeres (hetente többször) cserére és mosásra! A törülköző mosása az óvodában történik. 

3.2. A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint 

vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. 

Felnőttek kéztörlésre csak papírtörlőt használhatnak! 

3.3. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása, ehhez elengedhetetlen a felnőtt 

ellenőrző jelenléte. 

Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

A fogmosás során fokozott figyelmet kell fordítani a saját eszköz használatára. 

3.4.  A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak részletes, az életkoruknak megfelelő 

szintű tájékoztatást.  

A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

3.5. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan 

ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a 

szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a 

kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és 

egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC 

lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse. A 

takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése 

szükséges. 

3.6. A gyermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az óvodába, kivétel 1 db alvást segítő kellék. Annak 

tisztántartása a szülő felelőssége! 
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3.7. A gyermekek ágyneműjét, pizsamáját hetente kell hazavinni és a hét első napján kimosva, vasalva 

visszahozni. 

3.8.  Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, 

így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség 

szerint nyitva kell tartani. A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

3.9.  Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni 

kell. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek 

tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő 

szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. 

4.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy 

kézfertőtlenítésére. 

4.3. Az étkezéskor az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére 

fokozottan kell figyelni.  

Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható 

legyen. 

4.4.  Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel 

minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, 

gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása.  

4.5. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú 

fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, 

önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának 

elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával.  

A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. 

A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott. 

4.6.  Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, 

és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.  

 

5. A GYERMEK  HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

5.1. Annak a gyermeknek az óvodai 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 orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell 

tekinteni.  

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén 

időszakára. 
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5.2. A gyermek 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. 

Kérjük a szülőket aki beteg, vagy betegség tüneteit észleli önmaga, vagy családtagjai körében, ne hozza a 

gyermekét az óvodába. 

Óvodakezdéshez szülői nyilatkozat szükséges, hogy a gyermek egészséges, közösségbe jöhet. /Betegség után 

orvosi igazolás, lásd. 2.pont 2.2/ 

5.3. A nevelési év alatt, amennyiben a gyermek nem betegség miatt hiányzik, a Házirend szerint kell eljárni.:  

- 10 napig terjedően a gyermek  óvodapedagógusa felé a szülő írásban igazolhatja (egy nevelési év 

alatt összesen 10 nap) 

-  az igazolás - előzetes szóbeli vagy telefonos bejelentés után – utólag is elfogadható. A távolmaradás 

írásbeli igazolását 3 napon belül kell leadni a gyermek óvónőjének. 

- 10 napon túl : a szülőnek  az óvoda látogatása alól előzetesen írásban kell felmentést kérni  - 

indoklással - az intézményvezetőtől.   

 

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

6.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki azérvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni 

kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék megtelefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

6.2. Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a 

panaszok: láz,    köhögés,    nehézlégzés,   hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya; 

kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás,  hidegrázás, izomfájdalom, 

fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés. 

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

6.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező 

egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a 

COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az 

NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

6.4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, 

melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

6.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt 

speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket 

meg kell tenni. 

 

7. AZ INTÉZMÉNY ÓVODÁIBAN – HELYSZÍNI- SZAKMAI, FEJLESZTŐ FELADATOKAT 

ELLÁTÓ PEDAGÓGUSOKKAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK 

7.1. Az óvoda területén, valamint a gyermekekkel való foglalkozás során a szájmaszk használata kötelező. 

7.2. Az óvoda munkatársaival, szülőkkel törekedni kell  a 1,5 méteres védőtávolság betartására. 

7.3. A fejlesztésben csak egészséges és tünetmentes pedagógus vehet részt. 
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8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

8.1. Annak érdekében, hogy szükség esetén minden óvoda felkészült legyen a munkarend 

átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell 

készülnie.  

8.2. Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye 

alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon 

köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről 

bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje 

koronavírus-pozitív. 

8.3. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az 

intézményben más munkarendet. Az intézményben az óvodán 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. 

8.4. Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül az óvodán kívüli, digitális 

munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében.  

8.5. A gyermekfelügyelet mellett a gyermekétkeztetési feladatot minden igénylőnek biztosítani kell. 

8.6. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII.30.) Korm. 

rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése 

a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése 

szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. 

Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak 

az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.  

 

 

9. KOMMUNIKÁCIÓ 

9.1. Fontos a  hiteles forrásokból történő tájékozódás és ennek hangsúlyozása. Az oktatással kapcsolatos 

híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni. 

9.2. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján 

közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.  

 

 

 

2020. szeptember 7. 

 

Rab Judit  

intézményvezető  sk.
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1. számú melléklet 

A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok 

A nevelési év megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és 

felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

 

 
- 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 nagytakarítás ellenőrzése az intézményvezető hatásköre.  
 

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.  
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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. 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani 

a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. 

Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott 

ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem 

nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegő ellátást és kerülni kell a használt levegő 

visszakeverését a rendszerbe. 

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 a külső térből. 

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 cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban a 

megfelelő óvintézkedések betartása mellett,  

- 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. 

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító készülékek 

csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusoscseppek 

lebegtetéséhez is.  

Ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt, Magyarországon nem engedélyezett a használata. 


