
Testhőmérés az MNÁMK-ban 

 

A tanítási nap gördülékeny indulása érdekében kérjük, hogy a legcsekélyebb gyanú esetén is 
végezzék el otthon a testhőmérsékletmérést! 

Testhőmérséklethatárérték: 37,8 fok. Ettől az értéktől pár perc után ismételten 
meg kell mérni a testhőmérsékletet és az alábbiak szerint eljárni.  

Óvoda: 
A mérés csoportonként történik. A szülő köteles megvárni az eredményt, hogy szükség esetén 
gondoskodni tudjon a gyermek elszállításáról. 

Egységes Iskola 
6:00 óra előtt érkező technikai dolgozók hőmérése a főportán (kollégium) történik. 

A testhőmérséklet mérésében közösségi szolgálat keretében diákok is részt vesznek. 

Középiskola 
A épület: 

Főbejárat: nyitva 6:00- 

 Hőmérés: 6:00-7:15 a biztonsági őr végzi a méréseket. 

   7:15-től ügyeletes pedagógus végzi a méréseket 

 

Nyugati bejárat: nyitva 7.15-től  

 Hőmérés: ügyeletes pedagógus végzi. 

Keleti és északi bejárat: nyitva 8:00 órától. 

Hőmérés nincs. 

B épület: 

 Főbejárat: nyitva 7:15 órától 

  Hőmérés: ügyeletes pedagógus végzi. 

C épület: 

 Menza lépcsőház: nyitva 8:00 órától 

 Hőmérés: nincs. 

Kollégista középiskolás diákok a menzán keresztül az összekötő folyosókon át mennek az 
iskolába, ezzel kikerülik az ismételt hőmérést. 



Ha középiskolás a testhője a meghatározott érték felett van, köteles távol maradni a tanítástól. 
A szülőt az ügyeletes az illetékes iskolatitkár segítségével értesíti: 

• a magánál tartott telefon segítségével felhívja az iskolatitkárt 
• az iskolatitkár felhívja a szülőt 
• az iskolatitkár visszajelez az ügyeletesnek 

A fenti eljárásrendtől el lehet tekinteni, ha a tanuló saját mobil eszközén, azt kihangosítva 
felhívja a szülőt. 

Akinek az első tanítási órája testnevelés, vagy alternatív időpontban kezdi meg a tanítási napot, 
köteles az A épület főbejáratán keresztül közlekedni, ahol testhőjét megmérik. 

 

Általános Iskola 
D épület: 

 Főbejárat: nyitva 7:00 órától 

 Hőmérés: 7:00-7:20 között ügyeletes pedagógus végzi. 

   7:20-tól pedagógiai asszisztens végzi. 

 Északi bejárat: nyitva 7:20-tól 

 Hőmérés: 7:20-tól pedagógiai asszisztens végzi. 

Határérték feletti testhőmérséklet esetén azonnal értesítjük a szülőt, akinek a lehető 
leghamarabb el kell vinnie a gyermekét.  

F épület: 

Főbejárat: nyitva 7:15-től 

 Hőmérés: ügyeletes pedagógus végzi. 

 Keleti bejárat: nyitva 7:30-tól 

 Hőmérés: ügyeletes pedagógus végzi. 

Az a felső tagozatos tanulók, aki 7:15 óra előtt érkezik az A épület főbejáratán át, ahol a 
hőmérés megtörténik, az összekötőfolyosón halad át az osztálytermébe. 

5-8. osztályos tanulók szülőjét értesítjük, ha a testhője a meghatározott érték felett van. Ebben 
az esetben: 

• a tanuló vár a helyszínen, ha a szülő rövid időn belül érte jön (még a közelben 
tartózkodik). 

• önállóan hazamegy, ha a szülő így rendelkezett telefonon. 
• minden más esetben meg kell kezdeni az elkülönítését. 

A szülőt az ügyeletes az illetékes iskolatitkár segítségével értesíti: 

• a magánál tartott telefon segítségével felhívja az iskolatitkárt 



• az iskolatitkár felhívja a szülőt 
• az iskolatitkár visszajelez az ügyeletesnek. 

A fenti eljárásrendtől el lehet tekinteni, ha a tanuló saját mobil eszközén, azt kihangosítva 
felhívja a szülőt. 
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Iskolavezetés 


