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

módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerül sor. A módosításról az intézmény tájékoztatást kap. A protokoll bevezetéséről és 

alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást 

ellenőrizni. 

A járványügyi intézkedési terv kihirdetésre kerül az intézményben és az iskola honlapján is 

megtalálható. 

1.TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

1.1 Minden köznevelési intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő 

takarítást kell elvégezni. Az intézményvezetői ellenőrzi 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. 

https://koronavirus.gov.hu/
https://www.nnk.gov.hu/


1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. 

1.4 2022.szeptember 01-ig kialakításra került az egészségügyi elkülönítő helyiség a     

gimnáziumban a 021-es terem melletti térben. 

1.5  A gazdasági ügyintéző elkészíti a takarítási rendet beleértve a takarítók munkabeosztását 

is. Az aktuális helyzethez igazodva bármikor módosítható. 

 

2.AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

2.1 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató pedagógus, 

tanuló, vendég, szülő  látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény 

működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

A  szülőket tájékoztatjuk  arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK 

aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát 

értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van (osztályfőnök 

értesítése, Kréta napló) 

2.2. A köznevelési intézmény házirendjében az intézmény területére érvényes, az 

egészségvédelemre vonatkozó belső szabályokat hozunk adott helyzetre vonatkozóan. 

  2.3 Nagy létszámú gyermek, tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: osztályozó 

értekezlet, tanévzáró ünnepség, bál, bankett, kulturális program stb.) esemény megszervezése 

során tekintettel vagyunk az alábbiakra: - alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok 

betartása (kézfertőtlenítés, szellőztetés stb.), - zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri 

program szervezése. Szükség esetén a rendezvényeken maszk használatot írhat elő az 

intézményvezető. 

2.4 Lehetőség szerint 1 napos kirándulás szervezése javasolt. 

 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

3.0.  A járványügyi felkészülés során kiemelten fontos a nevelés, a szemléletformálás. Minden 

osztályfőnök köteles ismertetni jelen dokumentum tanulókra vonatkozó pontjait és  fel kell 

eleveníteni a helyes kézmosás lépéseit, az immunerősítés lehetőségeit, a szellőztetés 

fontosságát. 

3.1 Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára 

fel kell hívni a figyelmet.  

3.2 A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 

szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítünk.  



3.3 Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk lehetőség szerint, ha kifogyott jelezni kell a portán..  

3.4 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítást 

lehetőség szerint (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben)biztosítjuk 

 3.5 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük , hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítva van  és azok viselése szükséges. 

 3.6 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 és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell 

tartani. A szellőztetés a hetes feladata. 

 (Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss 

levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. A légtechnikai 

eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza) 

 3.10 Az iskolában használt sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.  

3.11 A szaktantermeket az informatika termek  kivételével nem zárjuk, hogy megakadályozzuk 

a folyosókon a csoportosulásokat. 

3.12. Tanórákon kötelező maszkhasználat nincs, de a maszk viselését megtiltani nem lehet. 

3.13 2022.szeptember 01-ig kialakításra került az egészségügyi elkülönítő helyiség a     

gimnáziumban a 021-es terem melletti térben.   

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

4.2.  A büfé csak a járványügyi/higiéniai szabályok betartásával működhet 2022.szeptember 

01-től. 

 

5.KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

5.1 A kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus 

megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. Erre 

felhívjuk kollégista tanulóink figyelmét. 

 5.2 A kollégiumokban/diákotthonokban lakó tanulók figyelmét felhívjuk , hogy ha bármilyen 

betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. 

 



6. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI  

6.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb  egészségügyi 

ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az 

egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb 

feladatokat maradéktalanul el kell végezni.  

6.2 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság 

kerülése) figyelembe vételével történik.  

6.3 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a 

koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel a koronavírus járvánnyal kapcsolatban az 

NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben 

részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői 

szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítva van  a szappanos kézmosás és a 

kézfertőtlenítés lehetősége, a fertőtlenítőszeres takarítás és a gyakori szellőztetés. 

 6.4 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, 

mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök 

fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.  

 

 

7. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

7.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi 

megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy 

például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, 

igazolt hiányzásnak kell tekinteni.  

Ezen időszakban az érintett tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

7.2 Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek covid fertőzött ,  hatósági 

karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára(az igazolást a Kréta naplóba feltöltve 

kérjük). 

 

 

 

 

 



8. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

8.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi 

orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.  

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell 

hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát.  

Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

 8.2 A gyermek az iskolába orvosi igazolással vagy a karanténra vonatkozó határozatban 

rögzített időpontot követően térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben 

nem bírálhatja felül.  

8.3 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek a koronavírus okozta járványügyi helyzet 

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

szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

9. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

 

9.1 Amennyiben egy köznevelési intézményben egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés 

igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül. Ha a beteg 

tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után 7 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó, 

közösségbe engedhető.  

Amennyiben a COVID-19 fertőzött az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei 

megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és 

annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható. Ha tünetmentes volt a fertőzött 

személy, az elkülönítését a pozitív PCR vagy antigén gyorsteszt mintavételének napjától 

számított 7. napon lehet feloldani, de ha a tünetmentes fertőzött a fertőzést igazoló vizsgálat 

időpontjától számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztet, és annak negatív az eredménye, 

akkor már az 5. napon feloldható az elkülönítés.  

Az otthon tartózkodó tanulók részére az intézmény segítő tanulókkal gondoskodik az 

előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) 

megküldéséről. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az 

intézmény a rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja.  

9.2. Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul 

folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval szoros kontaktusba került, tüneteket nem 

mutató személyek személyesen vesznek részt az oktatásban, és 5 napig kötelesek a szájat 

és az orrot eltakaró maszkot viselni. Kérjük ,hogy a tanulók, tanárok  tartsanak maguknál 

maszkot ilyen esetekre . 

 9.3 Abban az esetben ha a tanuló/ gyermek családjában covid pozitív személy van és 

a tanuló (aki jogviszonyban áll az iskolával) oltatlan, akkor a tanuló otthon marad, nem 



látogathatja az iskolát. Őt a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya karanténba helyezi és  

közösségbe annak lejártáig nem járhat.  

 

9.4 Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a  

Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi 

hivatalát tájékoztatni kell.  

 

10. KOMMUNIKÁCIÓ 

 10.1 Nyomatékosan kérjük, hogy az iskola dolgozói, tanulói valamint a szülők hiteles 

forrásokból tájékozódjanak. 

Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell 

követni.  

10.2 Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztak létre 

(vedekezesakoznevelesben@bm.gov.hu), amelyen a kérdéseket a köznevelési szakterület 

munkatársai válaszolják meg.  

10.3 Az új koronavírus vonatkozásában az NNK által kiadott és honlapján közzétett 

tájékoztatók nyújtanak segítséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                KIEGÉSZÍTÉS A HÁZIRENDHEZ A JÁRVÁNY IDŐSZAKÁBAN 

 KÉSZÜLT A NYÍREGYHÁZI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM JÁRVÁNYÜGYI 

INTÉZKEDÉSI TERVE ALAPJÁN 

 

Jogszabályi háttér 

 7.verzió  2022. szeptember : 

 BELÜGYMINISZTÉRIUM:  

INTÉZKEDÉSI TERV A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL  

A belépés/benntartózkodás rendje  

 Az épület nyitva tart naponta 7:00 és18:00 óra között illetve online oktatás idején 7:00 és 

16:00 között. 

 

 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló 

látogathatja. 

 

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

 

 Az épületbe való belépésnél vírusölő hatású kézfertőtlenítőt ajánlott használni.  

 

 A szociális helységekben biztosított  a szappanos kézmosási lehetőség, melyet vírusölő 

hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők 

használatosak. 

 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

 

 Az informatika teremben és testnevelés órákon  a használt eszközök fertőtlenítése javasolt. 

 

 A tantermekben felületfertőtlenítő folyadék áll rendelkezésre. 

 

 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 és környező forgalom 

függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. A szellőztetés a hetes feladata, a 

szaktanár ellenőrzi. 

 



 A kialakított fertőtlenítési pontokon a tanulók számára a kézfertőtlenítés naponta 

többször javasolt. 

 

 COVID fertőzéssel érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás 

változatlanul folytatódik azzal, hogy a fertőzött tanulóval szoros kontaktusba került, 

tüneteket nem mutató személyek személyesen vesznek részt az oktatásban, és 5 napig 

kötelesek a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.  

      Kérjük ,hogy a tanulók, tanárok  tartsanak maguknál maszkot ilyen esetekre . 

 Iskolai zárt téri rendezvényeken(pl. a tornateremben) a maszk viselését az 

intézményvezető előírhatja.  

 

 

 

  A tájékoztatás rendje 

 A szülő köteles az iskolát írásban értesíteni (KRÉTA napló, osztályfőnök,email) ha a 

gyermekénél, szülőnél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van illetve hatósági 

karanténba kerül. 

 

 A szükséges, közérdekű információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és 

Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA)  küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz 

illetve megjelenítjük az iskola honlapján szükség esetén. 

 

 

   Tanulói hiányzások kezelése 

 

 

 Igazolt hiányzásnak tekintendő  ha  a fertőzött  tanuló hatósági karanténba kerül a 

részére előírt karantén időszakára(az igazolást a Kréta naplóba feltöltve kérjük). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELLÉKLETEK:  

A takarítással kapcsolatos feladatok  1.sz.  melléklet 

Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a 

nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: - klímaberendezések tisztítása, 

fertőtlenítése; - 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 nagytakarítást követően annak 

intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.  

 

 

 

Légtechnika rendszerek helyes használata   2.sz.melléklet 

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. 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 kültérből. 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 készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb 

járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett vírusölő 

hatású szerrel,  

 nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,  

 a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban a 

megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés 

forrása lehet ,  



 megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél 

maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani). Ventillátorok 

használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy 

egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő 

gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett 

azonban fokozzák a fertőződés kockázatát. Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy 

elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító készülékek csökkenthetik a levegőben 

lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. 

Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes 

szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb 

belterekben. 10 Légtisztítók használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani: 

  Használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes 

ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is 

tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől 

ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.  

 A szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét végezzék el.  

 Az UV-fénnyel (germicidlámpával) ellátott légtisztító készülékeknél fontos, hogy azok 

ózontermelődés-mentesek legyenek (a csak 253,7 nanométer feletti hullámhosszúságú UVC 

sugarakat kibocsátó készülékek lehetnek ilyenek). Emellett fontos, hogy az UV-fény zárt 

rendszerben működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében. 

Hatékonyságuk függ a besugárzás teljesítményétől és idejétől, azaz az áthaladó levegő 

sebességétől, tehát egyes készülékeknél előfordulhat, hogy nagyobb térfogatáramra való 

kapcsoláskor csökken a germicid hatás. 

  A magasabb feszültséggel működő - elektrosztatikus precipitáción alapuló szűrők és 

iongenerátorok is termelhetnek ózont, mely a levegőben lévő egyéb vegyületekkel reagálva 

káros aldehidek, ketonok, peroxidok keletkezéséhez vezethet, ezért elengedhetetlen a 

szabványok szerinti vizsgálat megtörténtének dokumentációja, az adott készülék 

ózonmentességére vonatkozó tanúsítvány megléte.  

 Az iongenerátort (is) tartalmazó ionizáló légtisztítók az aeroszol részecskék feltöltésével 

csökkenthetik a levegőben lévő részecskék mennyiségét, ugyanakkor elősegítik kitapadásukat 

a helyiség felületeire, ahonnan a légárammal ismét levegőbe kerülhetnek. Emellett a feltöltött 

részecskék könnyebben megtapadnak a légutakban is, tehát egészségre kifejtett hatásuk 

kérdéses, ezért gyermekintézményekbe kevésbé ajánlottak.  

 A nanoanyagokkal (például titándioxid) bevont felületeket tartalmazó, fotolítikus oxidációs 

mechanizmussal működő légtisztítók szintén nem javasolhatóak gyermekintézményekben való 

használatra, mivel a nanoanyagok használatának is lehetnek egészségkockázatai  

 A kereskedelemben kapható ózontermelő mobil légtisztító készülékek többnyire hatástalanok 

(nem érik el a vírusok elöléséhez szükséges ózonkoncentrációt), ugyanakkor a bent tartózkodók 

szervezetére a termelődő ózon és annak másodlagos reakciótermékei igen károsok, ezért az 

ózontermelő mobil légtisztító berendezéseket személyek jelenlétében működtetni tilos, ilyen 



készülékek használata gyermekintézményekben (és máshol is) szakmailag különösen 

ellenjavallt 

  

 

 


