
Hőmérőzés - protokoll 

Az október 1-től hatályos rendelkezés értelmében az iskolába bejövő tanárnak, 

diáknak, technikai dolgozónak kötelező a bejáratnál a testhőmérséklet-mérés. A 

gördülékeny lebonyolítás érdekében kérünk mindenkit, hogy legkésőbb 7.30-ra jöjjön 

iskolába. 

Az autóval érkező kollégákat a portás kolléga méri, a gyalogosan érkező kollégák a 

számukra megfelelő bejáraton jöhetnek az intézménybe. 

 

7.15-től az iskola három bejárati lehetőségén ellenőrizzük a bejövők 

testhőmérsékletét. 

1. Volt uszoda- Ciszterci köz felől 

Rossz idő esetén a belépést követően a díszudvaron áthaladva a büfé fele közelítik 

meg a tanulók az épületet. 

Mér: Torzsás Tibor + október 1-10 között tanári segítség (2fő), majd 2 SZESZ-es diák, 

+ 2 SZESZ-es diák fertőtlenít. 

A mérési szolgálatot teljesítő tanulók a becsöngetés előtt 2 perccel mennek fel az 

osztályterembe.  

A 7, 8, 9. évfolyam és a kollégista lányok a Ciszterci köz felől jönnek be az iskolába. 

2. Janus Pannonius utcai bejárat felől 

Mér: Rónainé Magyar Ildikó október 1-10 között tanári segítség (2fő ), majd 2 SZESZ-

es diák, + 2 SZESZ-es diák fertőtlenít. 

A 10. évfolyam jön itt be. 

3. Főbejárat előtt, nagykapun keresztül van az áthaladás. 

A kocsival érkező kollégáktól fokozott figyelmet kérünk. Az ő lázmérésüket a portás 

kolléga végzi el. 

Rossz idő esetén a kapualjban történik a mérés. 

Mér: dr. Emődyné Halmos Klára és Mártonné Nagy Andrea + október 1-10 között tanári 

segítség (2fő) majd 2 SZESZ-es diák, + 2 SZESZ-e diák fertőtlenít. 

A 11. és 12. évfolyam jön itt be. 

Azokat a diákokat, illetve iskolai dolgozókat, akik a lázméréskor többletértéket 

mutatnak (37,8), pár perc után másodszor is meg kell mérni, majd ha az érték nem 

csökken, haza kell küldeni, illetve diák esetében a volt uszodai szobába kell 

elkülöníteni, míg a hozzátartozó meg nem érkezik. A volt uszodai szobában tartózkodó 

tanuló osztályfőnökét értesíteni kell, illetve a titkárságon írni név, osztály szerint. 

A mérést végzőknél legyen mappa, toll, papír, hogy felírhassák azok nevét, akiknél 

lázas állapotot tapasztaltak. 



A portának az osztálytermeket a nap végén 22.00 órakor ki kell nyitni, hogy másnap 

a diákok be tudjanak menni a termekbe, és a portás kolléga tudjon segíteni a 

mérésben. Ezen felül a portás kolléga gondoskodjon arról, hogy a díszudvari bejárat 

(nem a büfé, hanem a másik), illetve a kollégium hátsó bejárata 7.10-7.45 között zárva 

legyen, így biztosítva azt, hogy a diákok ne tudják a mérési pontot kikerülni.  A külsős 

kollégisták számára a gazdasági irodáknál található kijárat használata 7.15-7.45 között 

engedélyezett. 

 

Az első órán szentmisére menők a mostani helyzetben ne jöjjenek be az épületbe, 

hanem táskájukkal együtt menjenek be a templomba. A mise végén Mártonné Nagy 

Andrea és Emődyné Halmos Klára méri a bejövők hőmérsékletét. 

A hét minden napján ügyeletet tart a vezetőség egyik tagja, segítve a mérés 

lebonyolítását. 
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