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Fenntartói rendelkezések és ajánlások a koronavírussal kapcsolatban 
 

Kedves Tanulók, Tanárok, Munkatársak és Látogatók! 

 

A koronavírussal kapcsolatos korábbi tájékoztatóinkban 

 https://www.tkbe.hu/hirek/egyhazi_hirek/2020-03-11/tan-kapuja-allasfoglalasa-

koronavirussal-kapcsolatban 

 https://www.tkbf.hu/foiskolai/hirek/2020/03/10/rektori-rendelkezesek-es-ajanlasok-a-

koronavirussal-kapcsolatban 

 http://tkbg.hu/ 

 

folyamatosan felhívtuk figyelmeteket a szükséges teendőkre, higiéniai előírásokra, amelyek 

betartását változatlanul kérjük. 

 

Legfontosabb: ha valaki magán tüneteket - láz, köhögés, torokfájás, levertség - észlel, akkor 

maradjon otthon, telefonon értesítse háziorvosát, vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ 06-80/277-455 vagy 06-80/277-456 zöldszámait!  

 

Folyamatosan megújuló kormányzati tájékoztatás: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus 

https://koronavirus.gov.hu 

 

A korábbi tájékoztatásokat az aktuális helyzet függvényében a következőkkel egészítjük ki: 

 

1. Kérem, hogy az Iskola tanárai, tanulói és munkatársai a közeljövőben - ill. ennek a 

korlátozásnak a feloldásáig - ne utazzanak külföldre, azaz ne szervezzenek kirándulásokat, 

családi utazásokat, tanulmányutakat, kiküldetéseket Magyarország területén túlra. 

 

Változás: a korábbi kérés csak néhány országot érintett, most ez kiterjed a külföldi utazásokra 

általában. 

Indoklás:  

i) Egyre nehezebb lokalizálni a vírus elterjedését, mára globális jelenséggé vált, mai állás 

szerint (03.10.) 115 országban van jelen, köztük Magyarországon és a szomszédos 

országokban is. 

ii) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kérésének (“Hivatalos kiküldetésben ne 

utazzanak külföldre és látogatót se fogadjanak a fertőzés terjedésével érintett 

országokból.”) főiskolai kiterjesztése. 

 

2. 

a) Ha járt volna az elmúlt két hétben tanuló, tanár, munkatárs vagy közeli hozzátartozó 

külföldön, akkor visszatérése után két hétig ne menjen közösségbe, ne jöjjön 

az Iskolába se órára, se rendezvényre.  

Külföldi útjáról, hazaérkezéséről tájékoztassa a Gimnázium vezetőjét 
(buddhistagimnazium@tkbg.hu). 
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https://www.tkbe.hu/hirek/egyhazi_hirek/2020-03-11/tan-kapuja-allasfoglalasa-koronavirussal-kapcsolatban
https://www.tkbf.hu/foiskolai/hirek/2020/03/10/rektori-rendelkezesek-es-ajanlasok-a-koronavirussal-kapcsolatban
https://www.tkbf.hu/foiskolai/hirek/2020/03/10/rektori-rendelkezesek-es-ajanlasok-a-koronavirussal-kapcsolatban
http://tkbg.hu/
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Ha a külföldről visszatérést hitelt érdemlően igazolja, a két hetes távollét a tanulók esetében 

az óralátogatási kötelezettség alól igazolt távollétnek minősül, a tanárok és más 

munkavállalók esetén engedélyezett a távmunkavégzés.  

 

b) Ha valaki a kérés ellenére, magán- vagy hivatalos úton, halaszthatatlan indokból mégis 

külföldre utazna a közeljövőben, kérem, erről előre tájékoztassa a Gimnázium 

vezetőjét (buddhistagimnazium@tkbg.hu), ill. hazaérkezése után a tájékoztatást ismételje 

meg, és 14 napig vállaljon önkéntes otthonmaradást, csak azután jöjjön közösségbe. 

 

c) A tanulók, tanárok, munkatársak együttműködését kérjük abban is, hogy ha 

eseményeinken, programjainkon olyan résztvevőről tudnak, aki az elmúlt két hétben 

külföldön járt, ezt haladéktalanul jelezzék a Gimnázium vezetője 

felé (buddhistagimnazium@tkbg.hu) , és kérjék meg a résztvevőt a programtól való 

távolmaradásra, illetve tünetek észlelése esetén tájékoztassák őt a teendőkről. 

 

Változás: a korábbi kérés csak néhány országot érintett, most ez kiterjed a külföldi utazásokra 

általában. Részletezve lett a tájékoztatás kérése a külföldről hazatérőktől, külföldre utazóktól. 

Indoklás:  

i) Mint fent. 

ii) Az EMMI és a Nemzeti Népegészségügyi Központ napi szintű tájékoztatást kér az 

intézményektől azokról az oktatókról és tanulókról, akik olyan területen jártak, ahol a 

koronavírus közösségi terjedését feltételezik vagy igazolják, illetve azokról, akik fertőzött 

személlyel kapcsolatba kerülhettek. 

 

3. Kérem, hogy külföldről hozzánk érkező előadók, hallgatók, egyéb résztvevők programjait a 

korlátozás feloldásáig mondjuk le, halasszuk el.  

Indoklás:  

i) Mint fent. 

ii) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kérésének (“Hivatalos kiküldetésben ne 

utazzanak külföldre és látogatót se fogadjanak a fertőzés terjedésével érintett 

országokból.”) főiskolai kiterjesztése. 

 

Egyéb, a Gimnáziumot érintő rendelkezések: 

4. Minden iskolai program, ünnepség, tábor, külföldi utazás – beleértve a Határtalanul! 

programot, az ERASMUS+ programot, a külföldi nyelvtanfolyamot – LEMONDÁSRA 

KERÜLT.  

5. A külföldi nyelvtanulási programot 1 évvel elhalasztotta a Kormány, a regsiztrációt 

felfüggesztették.  

6. A március 15-i ünnepi műsorral kapcsolatos belső intézményi rendelkezés: A 9. évfolyam 

műsorát videóra vesszük, és a megemlékezés osztálytermi szinten kerül bemutatásra március 

13-án, pénteken a 6. órában.  

7. A március 12-i színházi program elmarad. Kérem, a jelentkező szülők és tanulók 

értesítését.   

8. A Lélektől lélekig nemzetközi versmondó versenyről még nincsenek információink.  

mailto:buddhistagimnazium@tkbg.hu
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9. A bécsi versmondó versenyt lemondták a szervezők, viszont a regisztrált versenyzők 

videón beküldhetik a vers szavalásukat, melyet így fognak majd értékelni a zsűri tagjai. 

10. Minden osztályfőnök és szaktanár feladata, hogy napjában többször is felhívja a tanulók 

figyelmét a rendszeres kézmosásra. A megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videók 

levetítése minden osztályban kötelező. (De megtekinthető a folyosón kihelyezett TV 

készüléken is.) 

11. Az alsószentmártoni iskolaépületünk bejáratánál kézfertőtlenítős kendők kerültek 

kihelyezésre, melynek használata szintén ajánlott.  

12. A nappali tagozatos tanulóknak minden nap adunk C-vitamint, melyet az első órában órát 

tartó pedagógus oszt ki a diákoknak. A vitaminok a tanári lépcsőfordulójánál lévő polcról 

elvehetők, műanyag poharak a portáról kérhetők.   

 

13. Az esti tagozatok facebook csoportjaiba ki kell posztolni az alábbi linkeket:  

Megelőzéssel kapcsolatos teendők:  https://koronavirus.gov.hu/megelozes   

Tájékoztató információk elérhetősége:  https://koronavirus.gov.hu 

Felelősök: osztályfőnökök. 

 

 

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az indokolatlan pánik elkerülése érdekében 

kizárólag a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon (https://koronavirus.gov.hu) 

szereplő információkat vegyük figyelembe, ott tájékozódjunk! 
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