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1. Beim Besuch der ungarischen Wochenendschulen gilt die 3G Regelung (geimpft, genesen oder 

getestet). Die Schülerinnen und Schüler der öffentlichen Schulen werden ständig getestet. 

Deswegen erfüllen sie die 3G Regelung. Die Kinder unter 6 Jahren sind von der 3G Regelung 

ausgenommen. 

A hétvégi iskolák látogatásakor érvényesülnie kell a 3G–szabály feltételeinek (oltott, fertőzésen 

átesett vagy negatív teszttel rendelkező). A közoktatásban részt vevő diákok folyamatos tesztelésen 

esnek át, így ők teljesítik a 3G kötelezettséget. A 3G–szabály alól kivételt képeznek a 6 éven aluli 

gyermekek.  

 

2. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, die nicht aus dem gleichen Hausstand 

kommen, muss eingehalten werden. 

A különböző háztartásból érkező személyek között kötelező a 1,5 méteres távolságtartás.  

 

3. In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht auch an den Sitzplätzen. Sie gilt nicht 

während der Lüftung der Räumlichkeiten. Die Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 

Jahrgangsstufe 4 dürfen statt einer medizinischen Gesichtsmaske auch eine textile Mund-

Nasen-Bedeckung tragen. 

Zárt térben helyet foglalást követően is kötelező az (orvosi) maszk viselése. Kivételt képez az 

osztálytermek szellőztetési időtartama. Az 1. – 4. évfolyamig megengedett az orvosi maszk mellett a 

textil szájmaszk viselése is.  
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4. In jedem Klassenraum muss die Händedesinfektion bzw. das Händewaschen ermöglicht 

werden. 

Minden osztályteremben lehetővé kell tenni a kézfertőtlenítést, illetve a kézmosást. 

 

5. Eltern müssen nach der Übergabe ihrer Kinder in die Obhut der Lehrkräfte das Schulgelände 

verlassen.  

A szülőknek el kell hagyniuk az iskola területét, miután gyerekeiket átadták a felelős 

pedagógusnak. 

 

6. Die Räumlichkeiten müssen – über Fenster und/oder Türen – alle 45 Minuten 5 Minuten lang 

gelüftet werden.  

Az osztálytermeket minden 45 perc után 5 percig szellőztetni kell (ajtók és/vagy ablakok 

kinyitásával). 

 

7. Die benützten Flächen (z. B. Tische, Stühle, Tür- und Fenstergriffe) müssen nach dem 

Unterricht gereinigt werden. 

A használt felületeket (mint pl. asztalok, székek, ajtó- és ablakkilincsek) a foglalkozások végeztével 

tisztítani kell. 

 

8. In den Klassen werden für eventuell notwendige Kontaktverfolgungen Namenslisten geführt. 

Az osztályokban – az esetleges fertőzések visszakövetéséhez – minden foglalkozáson kötelező a 

jelenléti ívek vezetése. 

 

9. Für die hier nicht geregelten Belange gilt das entsprechende Hygiene-Konzept der Eigentümer 

/ Vermieter der Klassenräume. 

Az itt nem szabályozott szempontokra a mindenkori tulajdonos / bérbeadó intézmény higiéniai 

előírásai az érvényesek. 
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