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Tájékoztató lap a 2020. őszi iskolakezdéshez1  

  
A koronavírus-lámpa négy figyelmeztetési fokozatból áll: „zöld – sárga – narancssárga – piros”2. 
A korona-lámpáról ránézésre rögtön felismerhető, hogy milyen óvintézkedéseket kell tenni és 
milyen szabályokat kell figyelembe venni, hogy a koronavírus terjedését a lehető legjobban 
korlátozni tudjuk. 

A pedagógusok és a szülők közötti (digitális) kommunikáció minden lámpafázisban nagyon 
fontos!  

Az általános higiéniai szabályokat a lámpa mindegyik fázisában be kell tartani! 

  
ZÖLD SÁRGA 

Rendelkezések mint a 
ZÖLD + esetén 

NARANCSSÁRGA 
Rendelkezések mint a 

SÁRGA + esetén 

PIROS 
Rendelkezések mint 
a NARANCSSÁRGA 

+ esetén 

A maszk viselése nem 
kötelező 

 

A maszk viselése az 
iskola épületébe lépéstől 

az osztályteremben a 
saját helyre leülésig 

kötelező 
 

A maszk viselése az 
iskola épületébe lépéstől 

az osztályteremben a 
saját helyre leülésig 

kötelező 

Az iskola távoktatási 
formára áll át 

 

A termek rendszeres 
szellőztetése 

 

Az osztálytermen kívül a 
maszk viselése minden 

tanulónak és 
pedagógusnak kötelező 

Az osztálytermen kívül a 
maszk viselése minden 

tanulónak és 
pedagógusnak kötelező 

Maszk (esetleges) 
iskolai tartózkodáskor 

kötelező 

Tevékenységek 
lehetőleg a szabadban 

Ha csoportos 
tevékenységnél nem 
lehet az 1 méteres 

távolságot betartani, 
akkor a pedagógus 

elrendelheti a maszk 
hordását 

 

Ha csoportos 
tevékenységnél nem 
lehet az 1 méteres 

távolságot betartani, 
akkor a pedagógus 

elrendelheti a maszk 
hordását 

 

Kiegészítő üzem az 
iskolai helyszínen 

kiscsoportok 
kialakításával 

                                                
1 Középiskola, AHS- alsó és felső tagozat, PTS és speciális pedagógiai intézmények 
2 Zöld: Csekély kockázat, csak különálló esetek; Sárga: Közepes kockázat; Narancssárga: Nagy 
kockázat, mert az új fertőződések száma növekszik; Piros: nagyon nagy kockázat, ellenőrizetlen 
kitörések  
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Maszk viselése nem 
iskolához  tartozók 

számára (pl. 
projekteknél) kötelező 

Nincsenek iskolai 
rendezvények, iskolai 
sportrendezvények, 
illetve kirándulások 

+ 
Nem vehetnek részt nem 
az iskolához tartozók (pl. 

projektekben) 

Tanulóállomások 
berendezése a 

tanulóknak, nagyobb 
szállítási igénnyel 
vagy számítógép, 

laptop nélkül 
 

Mozgás és sport (órán 
és a szünetben) 
engedélyezett, 

lehetőleg szabadban 

Sport túlnyomórészt 
szabadban, 

tornateremben csak 
különleges kikötésekkel 
és 2 méteres távolság 

betartásával 

Sport csak a szabadban 
és csak ha a 2 méteres 

távolságot be lehet 
tartani 

 

Sport távoktatás 
keretein belül; 

Iskolában csak akkor, 
ha a 2 méteres 

távolságot be lehet 
tartani 

Énekórán (vagy 
kórusban) az éneklés 

engedélyezett, ha lehet 
1,5 méter távolságot 

kell tartani 

Énekórán (vagy 
kórusban) az éneklés 
csak szabadban, zárt 

teremben csak 
maszkban 

 

Éneklést zárt teremben 
mellőzni kell 

 
 

A délutáni 
elfoglaltságok 

normálisan folynak 

A délutáni elfoglaltságok 
folynak - A maszk 

viselése az osztályon, 
csoporton kívül 

mindenkinek kötelező 

A csoportok nem 
keverednek, nincs 

teremcsere 

Vészhelyzeti egész 
napos felügyelet; az 

iskolában 
kiscsoportokat kell 

kialakítani 

 

Az ebéd az iskolában a 
helyi adottságoktól 
függően lépcsősen 

történik 
 

 

A személyes 
kapcsolatokat a 

tanulók és a 
gondozók között 

lehetőleg csökkenteni 
kell, pl. 

számítógéppel 
segített gondozás 

 
 
 
 
A koronavírus-lámpával és az iskoláknak szóló COVID-19 intézkedésekkel kapcsolatban 
bővebb tájékoztatás található a németországi oktatás-, tudomány- és kutatásügyi szövetségi 
minisztérium honlapján: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html

