
Tájékoztatás a tanulók testhőmérsékletének méréséről 

az Újbudai József Attila Gimnáziumban 

 

A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) 

Korm. rendeletében döntött újabb óvintézkedések bevezetéséről. Ennek értelmében iskolánkban 

2020. október 1-től kötelező mind az itt dolgozó felnőttek, mind a diákok testhőmérsékletének 

mérése. 

Az országos tisztifőorvos döntése értelmében az, akinek a testhőmérséklete a reggeli iskolai mérések 

során nem éri el a 37,8 °C-t, egészségesnek minősül, azaz bejöhet az iskolába. Akinek a 

testhőmérséklete magasabb 37,8 °C-nál,  

 ha nagykorú - nem léphet be az iskolába,  

 ha kiskorú – elkülönítjük, és azonnal értesítjük a szülőt. 

Az Újbudai József Attila Gimnáziumban két mérési pontot alakítunk ki: az egyik a Fehérvári úti 

főbejárat lesz, a másik a Váli utcai bejárat (amelyet normál körülmények között nem szoktunk nyitva 

tartani). Kérünk benneteket, hogy a testhőmérséklet mérésére várva tartsátok be a 1,5 méter 

távolságot egymástól. 

Aki 7.30 előtt érkezik az iskolába, kizárólag a Fehérvári úti kapun jöhet be. Testhőmérsékletét a 

délelőtti portás fogja megmérni. Akinek a testhőmérséklete magasabb a megadott értéknél, az 

jelentkezik az iskolatitkárnál, aki megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Az eddigi gyakorlat szerint a tanulók nagy többsége 7.30 után érkezik az iskolába. Kérjük, hogy 

akinek van első órája, az 7.45-ig érkezzen meg az iskolába. A zsúfoltság csökkentése érdekében 

nyomatékosan kérjük, hogy 7.30-8.00 közt 

a Fehérvári úti kapun jöjjenek be a a Váli utca kapun jöjjenek be a 
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Akinek a testhőmérséklete 37,8 °C alatt van, bemehet az épületbe, akié ennél magasabb, annak 

adatait felírja a mérést vezető ügyeletes tanár, és megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Akinek nincs első órája, tehát 8 óra után érkezik az iskolába, az a Fehérvári úti kapun jöhet be. 

Testhőmérsékletét a délelőtti portás fogja megmérni, szükség esetén ő intézkedik. 

7.30-8.00 között mindkét kapunál egy tanár és két (önként jelentkező) diák fogja mérni a beérkezők 

testhőmérsékletét. Köszönjük munkájukat. A diákokét azzal is, hogy a méréssel eltöltött időt 

közösségi szolgálatnak tekintjük. 

Budapest, 2020. október 1. 
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