
 

 

Iskolám a Honvédban fertőtlenítési és belépési protokoll 

 

2020.09.07-én hétfőn indul a program. 
A BHSE telephelyeire csak testhőmérést követően szabad belépni! 
Elfogadható testhőmérséklet felső határa: 37.2 ! 
A résztvevő iskolák osztályainak az indulás előtt szükséges a lázmérés érintésmentes eszközökkel, 
amelyeket a BHSE biztosít. 
Egy darab infravörös érintésmentes hőmérő a buszsofőrnél található, továbbá egyesületünk a két 
gyalogosan közlekedő iskola számára biztosított 1-1 darab eszközt. 
Amennyiben egy iskola rendelkezik saját lázmérővel természetesen kiválthatja vele a busznál történő 
mérést, hogy a buszra szállást felgyorsíŧsa, és a diákok esetleges visszakísérését elkerülje. 

 

A BHSE telephelyeire busszal történő utazás menetrendje 

 

• A busszal közlekedő iskolák diákjainak testhőmérséklet mérését a buszsofőr fogja elvégezni. 
• A busszal közlekedő iskoláknál a tanárt és az osztályát egy plusz fő (pl.: pedagógiai 

asszisztens) kísérje el a járműig annak érdekében, ha valakinek hőemelkedése vagy láza 
van, vissza tudja kísérni az oktatási intézménybe. 

• A telephelyre érkezésnél már csak a kísérő tanár hőmérsékletét mérik (az osztály mérése 
már megtörtént felszállás előtt), aki jelzi a telephelyen mérő munkatársnak, hogy a mérés 
megtörtént és rendben volt. 

• Egyesületünk kézfertőtlenítőszer minden sportág termében vagy öltözőjében kihelyezett, 
amelyet minden diák köteles használni óra előtt. Erre a kísérő tanárnak kell figyelnie és 
szükség esetén figyelmeztetni a tanulókat. 

 

A BHSE telephelyeire gyalog érkezés menetrendje 

 

• Az érintett két iskolának át lett adva 1-1 db infravörös érintésmentes hőmérő. 
• Ezekben az iskolákban a tanároknak gondoskodniuk kell a hőmérő átadásáról egymás között. 
• A telephelyre érkezésnél már csak a kísérő tanár hőmérsékletét mérik (az osztály mérése 

már megtörtént felszállás előtt), aki jelzi a telephelyen mérő munkatársnak, hogy a mérés 
megtörtént és rendben volt. 

• Egyesületünk kézfertőtlenítőszer minden sportág termében vagy öltözőjében kihelyezett, 
amelyet minden diák köteles használni óra előtt. Erre a kísérő tanárnak kell figyelnie és 
szükség esetén figyelmeztetni a tanulókat. 

 

 

 

 

A programban résztvevő összes iskolára vonatkozó elővigyázatossági lépések és teendők 

 



 

 

• A busszal közlekedő iskolák esetében a buszra szállás előtt a testhőmérséklet mérése 
kötelező. A gyalog közlekedő iskolák esetében még az oktatási intézményben, az indulás 
előtt kötelező a mérés. 

• Amennyiben 37.2-nél magasabb értéket mutat a lázmérő a tanuló a buszra nem szállhat fel, 
és a BHSE telephelyén tartandó órán nem vehet részt. 

• Az iskolának a saját protokollja szerint kell eljárnia. Amennyiben az iskola saját szabályozása 
szerint az egész osztályt fertőzés szempontjából veszélyesnek ítéli meg, és ily módon 
lemondja az órát, értesíteni szükséges a tanulmányi referenst az alábbi elérhetőségeken 
keresztül:  
Hidvégi Vid: 06-20-995-60-94, hidvegi.vid@honved.hu 

 

Buszra vonatkozó elővigyázatossági lépések 

 

• A sofőr kesztyűben és maszkban végzi a munkáját 
• Fontos, hogy a tanulók a buszon maszkot viseljenek 
• A járművön kézfertőtlenítő van kihelyezve 
• Naponta egyszer ózonos tisztítást végeznek a jármű belterében 
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