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MUNKAVÉDELEM 

 

1. Minden tanuló köteles a munkavédelmi rendszabályokat megtartani. A tanulóknak kötelessége az 

iskola rendjére ügyelni, egymást a balesetveszélyes, fegyelmezetlen magatartástól visszatartani, a 

házirendet minden körülmények között betartani. Olyan magatartást kell tanúsítani, hogy társait 

baleseti helyzetbe ne hozza.  

2. Az iskola minden helyiségét csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. A közös 

helyiségekben, udvaron csak úgy szabad viselkedni, ami másokra nézve veszélyt nem jelent. A 

folyosókon és a lépcsőkön a szaladgálás, lökdösődés tilos.  

3. A különböző helyiségekben a tiszta, friss levegőt szellőztetéssel kell biztosítani. Fontos, hogy az 

ajtókat, ablakokat kellő figyelemmel nyissuk-zárjuk. Az esetleges becsapódásra, kifordulásra 

fokozottan figyelni szükséges, mert azok súlyos balesetet okozhatnak.  

4. Az intézmény területén szigorúan tilos a dohányzás, az alkohol, a drog fogyasztása.  

5. A tanulók kötelesek társaiknak segítséget nyújtani baleset, vagy egyéb veszély esetén.  

6. Minden sérülést, balesetet, rosszullétet, amely az iskola területén történt, jelenteni kell a legközelebbi 

szaktanárnál, a titkárságon valamint az intézményvezetőnek. A sérült ellátása után minden balesetet ki 

kell vizsgálni, arról jegyzőkönyvet felvenni és intézkedni kell hasonló balesetek megelőzése érdekében.  

7. Az elektromos eszközök, berendezések használata csak tanári felügyelet mellett lehetséges. A 

meghibásodott eszközhöz a tanuló nem nyúlhat. Az ilyen eszközt le kell kapcsolni és a hibát jelezni 

kell a pedagógusnak.  

8. Az elsősegélynyújtó felszerelés szükség esetén, a titkárságon található.  

9. A mentőket a 104-es hívószámon lehet hívni az intézmény portájáról és a titkárságról.  

 

 

 

 



TŰZVÉDELEM 

 

1. A Vikár Sándor Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola a „D” „Mérsékelten tűzveszélyes” 

tűzveszélyességi osztályba tartozik.  

2. Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, ez a tilalom az iskolában tartandó rendezvények 

vendégeire is vonatkozik.  

3. Az épületben található tűzoltó készülék rongálását kerülni kell, azokat helyükről elmozdítani nem 

szabad, megközelítésüket állandó jelleggel biztosítani szükséges, azokat más célra még ideiglenesen 

sem szabad igénybe venni.  

4. Az intézmény területére tilos olyan anyagot vagy eszközt hozni, amely tüzet okozhat, vagy baleset 

előidézésére alkalmas.  

5. Minden tanuló köteles az általa észlelt tüzet, illetve tűzveszélyt késedelem nélkül a hozzá 

legközelebb található felnőttnek jelenteni, majd a felnőtt utasításainak maradéktalanul eleget tenni.  

6. Az intézményben a tűzjelzés „Tűz van” kiáltással és szaggatott csengőszóval történik, ezek 

meghallása esetén a szaktanár vezetésével fegyelmezetten azonnal el kell hagyni az intézmény épületét 

a menekülési útvonalon.  

7. Az a tanuló, aki hallja a „Tűz van” kiáltást és a csengő szaggatott jelzését, köteles az órát vagy egyéb 

foglalkozást tartó pedagógus utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben nincs pedagógus a 

helyszínen, akkor fegyelmezetten a szabadba kell menni. Tűzriadó esetén fegyelmezett magatartást kell 

tanúsítani, pánikot kelteni tilos. A mozgásában korlátozott társunkat segíteni kell az épület mielőbbi 

elhagyásában. Tilos futva közlekedni.  

8. A tűzoltóságot a 105 vagy a 112 hívószámon lehet hívni a portáról és a titkárságról. 

 

Az oktatási anyagban leírtakat az intézményt látogató tanulók tanév elején kötelesek 

megismerni, ennek tényét a szaktanáruknál aláírásukkal igazolni.  

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 1. 

                                                                                              

                   Tamás Attila 
                                           intézményvezető 



 

 ÓVINTÉZKEDÉSEK TANULÓK SZÁMÁRA 

- COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatban – 

Magad és társaid biztonságáért te is sokat tehetsz!  

- Az arcmaszk használata az iskola épületében nem kötelező. 

- Az intézménybe érkezéskor használd a bejáratnál a fertőtlenítőt.  

- Köhögés és tüsszentés esetén takard el a szád, használj zsebkendőt vagy tüsszents a 

könyökhajlatodba.  

- A zsebkendőt dobd ki zárható szemetesbe és moss alaposan kezet.  

- Ha valaki melletted tüsszent vagy köhög, tarts tőle távolságot, min. két méterrel állj arrébb. 

- Mutass jó példát azzal, hogy rendszeresen és alaposan kezet mosol meleg vízzel és 

szappannal legalább 20 másodpercig (a kézmosás 5 lépése: 1. benedvesítés 2. beszappanozás 

3. dörzsölés 4. öblítés 5. szárítás). 

- Moss kezet tanóra előtt, WC használat után, étkezés előtt, vagy ha piszkosnak érzed.  

- Szellőztess gyakran. 

- A vírus cseppfertőzéssel terjed, és tüsszentéssel, köhögéssel adható át könnyen. Mivel a vírus 

érintés útján a kezedre kerülhet, kerüld az arcod, a szád és orrod érintését.  

- Ne igyál mások poharából, ne egyél mások evőeszközével, ne fogyasszatok egymás ételéből, 

italából.  

- Kerüld a kézfogást és a puszit is. Próbálj ki új formákat barátaid üdvözlésére: pl. integess.  

- Kerüld az érintkezést olyan beteggel, aki köhög, tüsszög, lázas – legyen bármilyen okból a 

betegsége (influenza, bakteriális fertőzés, egyéb). 

- Lehetőség szerint kerüld a nyilvános helyeken a nagy tapintású felületek érintését 

(felvonógombok, ajtófogantyúk, kapaszkodók). Amennyiben megérintetted ezeket, mielőbb 

mosd meg vagy fertőtlenítsd a kezed. 

- Tisztítsd és fertőtlenítsd rendszeresen a használati tárgyakat. 

- Szólj a szüleidnek, gondviselődnek, a tanárodnak, ha nem érzed jól magad, lebetegszel.  

- Lázasan, vagy ha köhögsz, ha rosszul vagy gyengének érzed magad, maradj otthon.  

- Javasolt minél többet a szabad levegőn tartózkodni. 

 

Forrás: 

 Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő 

járványügyi és infekciókontroll szabályok) 2020. március 2., 

 https://unicef.hu/koronavirus_utmutato_gyerekeknek 


