
 

 

  MINDENKINEK 
● Minden esetben kérjük, hogy a diákok és tanárok rendszeresen fertőtlenítsék a kezüket. 
● Lehetőség szerint kerüljük a sporteszközök használatát, olyan mozgásformákat választva, ahol 

elkerülhető a közvetlen testi kontaktus. 
● Javasoljuk, hogy az öltözőkben az átöltözés szakaszosan történjen, egyszerre maximum 1 tanuló / 

3 m2 tartózkodjon a helyiségben. Ez egy átlagos 15 m2-es öltöző esetén 5 diák egyidejű 
öltözködését jelenti. Ügyeljünk rá, hogy mindig ugyanaz az 5 diák tartózkodjon az öltözőben, ne 
keverjük a csoportokat! 

 

TANÁROKNAK 
● A testnevelés órák alkalmával az egészségmegőrző, valamint a járványhelyzet miatti mozgás-

szegényebb időszak ellensúlyozására alkalmas mozgásformákra és gyakorlatokra érdemes 
nagyobb hangsúlyt helyezni. 

● Javasoljuk rövidített testnevelési órák tartását, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a terem 
szellőztetésére, fertőtlenítésére, valamint a diákok hosszabb ideig tartó átöltözésére. 

 

DIÁKOKNAK 
● A testnevelés órák alkalmával a tanárok könnyebben észre vehetnek olyan egészségügyi 

tüneteket, amelyek valamilyen fertőzésre, megbetegedése utalhatnak. A diákok minden ilyen 
felmerülő esetben kövessék a tanárok utasításait, javaslatait. 

 

SZÜLŐKNEK 
● Lehetőség szerint segítsék a gyermeküket frissen mosott tornaruhával és a sportcipők rendszeres 

tisztításával/fertőtlenítésével. 
● Biztosítsanak gyermeküknek minden testnevelési órára friss törülközőt. 
● A tornazsákban mindig legyen szennyeszsák, hogy a tornaórát követően a használt tornaruhákat 

és törülközőket elkülönítve lehessen tárolni. 

 

JAVASOLT MENETREND 
● Ne találkozzon össze két osztály sem az öltözőkben, sem előtte. Ezt elkerülendő, csak a szünet 

végén érkezzen meg a testnevelés órára a következő osztály. 
● Az a tanuló, aki már átöltözött, jelentkezzen a tornateremben. 
● A bemelegítés során olyan csoportosan végezhető egyéni feladatokat végezzenek a diákok, 

amelyek nem adnak lehetőséget a véletlen személyes kontaktusra. 
● A tanóra során mind a diákok, mind a tanár törekedjenek rá, hogy tartsák a legalább 1,5 méteres 

távolságot egymástól. 
● A diákok a tanóra vége előtt 10 perccel kezdjék el a visszaöltözést. 
● A tanóra végén az erre kijelölt személyzet (ennek hiányában a pedagógus) végezze el a szükséges 

fertőtlenítéseket, és kezdje el a használt helyiségek szellőztetését. 

 

TESTNEVELÉS ÓRA  
(COVID idejére módosítva) 
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