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INTÉZKEDÉSI TERV 

A 2021/2022. TANÉVBEN A FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS GIMNÁZIUMBAN ÉS 

KOLLÉGIUMBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

6. verzió (változásokkal egységes szerkezetben) 

2021. november 19. 

 

A koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése érdekében a következő 

eljárásrend lép életbe a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban 2021. október 1-

jétől. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs javaslatait követve, az alábbi 

intézkedési tervben foglaltuk össze a szükséges intézkedéseket. 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a 

módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerül sor. A módosításról a szülők értesítést kapnak. 

 

 

1.TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

 

Intézményünkben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk, a 

Nemzeti Népegészségügyi ajánlása alapján (1. számú melléklet). 

A fertőtlenítő takarítást az eljárásrend 1 számú melléklete alapján ellenőrzünk.  

 

 

2.AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az 

oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. Tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy amennyiben 

gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi 

vizsgálatról. Kérjük a szülőket, hogy írásban küldjenek tájékoztatást (igazgato@frater.hu; 
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vedono@frater.hu), amennyiben gyermeküknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a 

kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi 

karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó 

határozatot szükséges bemutatni.  

A tantermeket nem kell bezárni a szünetekben. A szellőztetésre fokozottan ügyelni kell, 

minden szünetben kötelező elvégezni.  

A nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó esemény megszervezése 

során figyelembe vesszük az Operatív Törzs által meghatározott érvényes létszámkorlátot, 

egészségvédelmi intézkedéseket.  

 

3.EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

A maszk használata a közösségi terekben és november 19-től  a tantermekben is kötelező. 

Kivételt képez a testnevelés óra és az udvar. 

 

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata 

belépéskor minden tanulónak és dolgozónak kötelező. Étkezések előtt és után alapos 

kézmosás kötelező. 

A szociális helységekben rendelkezésre áll folyékony szappan, vírusölő hatású kézfertőtlenítő 

és papírtörlő. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. 

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. Naponta két alkalommal  fertőtlenítő 

takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzése történik. A 

fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 

kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók 

csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítésére kerüljenek. 

A takarítást, fertőtlenítést megszervezése úgy történik, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét 

ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszköz biztosítunk. 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 
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fordítunk a rendszeres, természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így 

a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.  

Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, 

nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az 

ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és 

kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. A légtechnikai eszközök használatával 

kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza. 

Az iskolában használt játékok, sporteszközök, rendszeresen fertőtlenítéséről 

gondoskodunk. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, 

a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor a környezet vírusmentességének a 

megőrzésére a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb 

fertőtlenítéssel. 

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek alapos szappanos 

kézmosása vagy kézfertőtlenítésére megtörténjen. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az 

étkezőben biztosított erre a lehetőség, ennek ellenőrzése az ebédeltető pedagógus feladata.  

Az éttermi étkeztetés során szakaszos, osztályonkénti ebédeltetést biztosítunk. 

 

Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy 

az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten 

fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható 

alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő. 

Fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú 

fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett 

tárolása. 

Az evőeszközöket a tanulók egyesével szalvétába csomagolva kapják. 

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert 

biztosítunk, és annak rendszeres használatára felhívjuk a figyelmet.  
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5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

 

Amennyiben a tanulót a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, a 

kollégium biztosítja a tanuló elkülönített elhelyezését és ellátását. 

 

A kollégiumi tanulók esetében a kollégium biztosítja a megfelelő elkülönítést addig, amíg a 

negatív teszteredmények rendelkezésre nem állnak. 

 

Külföldről érkező tanulók Magyarországra való belépése a mindenkor aktuális 

határátlépési szabályok alapján lehetséges, a Rendőrség honlapján található a járványügyi 

intézkedésekkel kapcsolatos, beutazáshoz, illetve karantén alóli mentesüléshez szükséges 

dokumentumok. 

 

6. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

A kollégiumokban/diákotthonokban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen 

betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók 

egészségvédelméért a kollégiumi/diákotthon a felelős a szülő helyett, ezért a lakókat naponta 

kikérdezik (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet 

mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A koronavírus megbetegedés 

tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.  

Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók 

kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.  

A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő 

higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni. 

Kollégiumonként/diákotthononként a férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítési és 

hatósági karantén helyszín céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren 

egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése 

érdekében.  

A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani és ajánlott rendszeresen fertőtleníteni 

és szellőztetni. A közösségi helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítő készüléket kell elhelyezni, 

melyet folyamatosan fel kell tölteni. 
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A kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően kell megszervezni. 

Fertőzésgyanú esetén az NNK honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az 

azonnali intézkedések megtétele. 

 

 

7. ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

A Fráter György Katolikus Gimnáziumban a járványügyi készültség időszakában az iskola-

egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, a járványügyi helyzetnek 

megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és 

a tanuló folyamatos együttműködését. 

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság 

kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.  

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az eltérő osztályokban tanulók szűrővizsgálata nem azonos 

időben történik. A tanulókat egyesével hívjuk be a védőoltásra, szűrővizsgálatra, tisztasági 

vizsgálatra. Ezáltal csökkentjük a zsúfoltságot az iskolaorvosi rendelő előtt, az eltérő 

osztályokban tanulók pedig a szervezésnek köszönhetően nem találkoznak egymással. 

Az egészségügyi ellátás során az eddigi gyakorlatnak megfelelően betartjuk az infekciókontrollt. 

Az iskolaorvosi rendelőben, a kéz és felület fertőtlenítés, fertőtlenítőszeres takarításról 

szellőztetés folyamatosan biztosított. 

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, 

mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök 

fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

 

8.TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 
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intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés c) pontja értelmében az 

intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. 

Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor – ahogy az 

alapvető jogok biztosa is megállapította (AJB-2289/2021) – a tanulói hiányzásoknak a 

járványhelyzetre tekintettel, általános, előre meg nem határozott időtartamra történő 

szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak. Minden ilyen szülői 

gondviselői kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és 

a járvány alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül 

kell vizsgálnia.  

Igazolt  hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a 

részére előírt karantén időszakára. 

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

 

9.TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, 

haladéktalanul elkülönítjük. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személy védőfelszerelést 

(kesztyű és maszk) fog kötelezően viselni. 

 

Az iskolai védőnő COVID-19 fertőzés gyanúja esetén értesíti az iskolaorvost (tanulók esetén) 

illetve az üzemorvost (dolgozók esetén), aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Tanuló esetén a védőnő értesíti a szülő/gondviselőt, akinek a figyelmét felhívja, hogy 

feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. A háziorvos, 

házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan 

nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális 

eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

COVID-19 fertőzés esetén a gyermek, pedagógus és egyéb dolgozó– hasonlóan más 

megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza intézményükbe. Az orvosi 

igazolást intézményünk elfogadja, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 
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Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet 

miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a 

szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Erről kérjük az iskolai védőnőt haladéktalanul 

értesíteni. 

 

 

9. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ESETÉN 

 

Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi 

vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkárságának tájékoztatást ad amennyiben bebizonyosodik, hogy az 

intézményünkkel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje 

koronavírus-pozitív. 

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni 

más munkarendet. A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs 

dönt. Intézményünk a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást 

kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézményünk jelzést kap arra, 

hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi 

döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre. 

A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium Oktatási Hivatal módszertani ajánlását 

fogja alkalmazni, arra az esetre, ha a járvány miatt a munkarend átalakítása szükséges.  

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és 

támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő 

kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen 

kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az intézményt oktatási célból nem 

látogathatják. 

Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális 

munkarend, a szülők támogatása érdekében a gyermekfelügyeletet fogunk szervezni és 

biztosítjuk a tanulók étkeztetését. Amennyiben az intézményünkben objektív okokból nem 

szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról központilag gondoskodunk, a fenntartó 

ajánlása szerint. 
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Mivel már a 12. életév betöltését követően elérhető a koronavírus elleni védőoltás, 

osztályra, csoportra vagy egész feladatellátási helyre vonatkozó tanügyi intézkedés 

főszabály szerint csak a gimnázium 5-6. évfolyamán történik. 

 

10. KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Intézményünk figyelmet fordít arra, hogy hiteles forrásból tájékoztassa az intézmény dolgozóit 

és tanulóit. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu 

honlapokon, az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által 

kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók követjük nyomon. 

 

 

Miskolc, 2021. október 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

A takarítással kapcsolatos feladatok 

 

Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a 
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nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

 

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése; 

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; 

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására; 

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

- játékok, sporteszközök tisztítására; 

- radiátorok, csövek lemosására; 

- ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

- képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

- pókhálók eltávolítására; 

- rovar- és rágcsálóirtásra; 

- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, 

hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. 

 

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

Légtechnika rendszerek helyes használata 

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben 
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maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben 

jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak. A nem megfelelően működtetett 

légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát. 

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és 

kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil 

légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a 

készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik 

kültérből  

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre 

tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők: 

 a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, (a 

levegőáramot felfele irányítsák), 

 a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, lehetőleg 

óránkénti 

intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést, 

 a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb 

járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett vírusölő 

hatású szerrel, 

 nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket, 

 a  cserélhető szűrővel  is  rendelkező  készülékek   szűrőjét   cseréljék   az   előírtnál   

gyakrabban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt 

szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan 

helyezzék műanyag zsákba és azt azonnal zárják le), 

 megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 

6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani). 

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben 

több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a 

beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt 

ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát. 

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító 

készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak 

a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem 
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az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a 

fertőződés kockázatát a zsúfoltabb belterekben. 

 

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani: 

 

 használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes 

ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen 

is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől 

ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt. 

 a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét végezzék 

gyakrabban (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, 

hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet, 

 az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy 

ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú 

ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben működő UV fényforrás, mert 

az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett 

fontos, hogy az UV-fény zárt rendszerben működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és 

bőrkárosodás elkerülése érdekében, 

 az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot 

csökkenti, 

 ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt, mivel az ózon káros az egészségre, s 

Magyarországon nem engedélyezett a használata. 


