
Tatabányai Árpád Gimnázium 
A 2021. évi írásbeli érettségi vizsgák egészségügyi előírásai 

 
 
A koronavírus járvány különleges megpróbáltatás elé állít mindnyájunkat. Szeretnénk, hogy az 
érettségi vizsgák alatt minél nagyobb biztonságban érezzétek magatokat, sikeresen és jól 
teljesítsetek. Összegyűjtöttük a fertőzésveszélyt csökkentő legfontosabb óvó-védő 
rendszabályokat, intézkedéseket, melyeket az alábbiakban olvashattok. Mindnyájunk 
biztonsága érdekében kérjük az együttműködéseteket és tartsátok be ezeket a szabályokat! 
 
1. A kockázatok csökkentése érdekében kérjük az érettségizőket, hogy az első érettségi 

vizsganapig lehetőleg maradjatok otthon, ne érintkezzetek másokkal! 

2. A járványügyi okból karanténban lévő vizsgázók, az érettségin nem tudnak részt venni, 
mivel nem hagyhatják el az otthonukat. Azoknak sem javasolt az érettségin való részvétel, 
akik karanténban lévő személlyel közvetlen kapcsolatban voltak az érettségit megelőző 
két hétben, vagy akut lázas, köhögéssel, hasmenéssel járó betegségük van. 
Kérjük, ezt jelezzétek az osztályfőnöknek és az iskola e-mail címén (suli@arpadgimi.hu)!  

3. Amennyiben megoldható, az érettségire ne tömegközlekedési eszközzel, hanem 
egyénileg gyalog vagy személygépkocsival érkezzetek! Egy személygépkocsiban csak az 
egy háztartában élő személyek tartózkodjanak!  

4. Az írásbeli vizsgák az első héten 9.00 órakor, míg a második héttől reggel 8.00 órakor, 
illetve délután 14.00 órakor kezdődnek. Úgy számítsátok ki az időt, hogy fél órával a vizsga 
kezdete előtt már a kijelölt tanteremben kell lennetek. Javasoljuk, hogy a vizsga kezdete 
előtt 45-60 perccel érkezzetek az iskolához. 

5. Az iskolába a főbejáraton lehet bejönni. Kerüljük el a csoportosulást! A belépésre 
várakozó diákok egymástól másfél méteres távolságot tartsanak. A vizsgabehívón előre 
nézzétek meg, melyik teremben vizsgáztok aznap, hogy rögtön a kijelölt helyre tudjatok 
menni.  

Ettől az első négy nap térünk el, az alábbiak szerint: 

 Az emelt szinten vizsgázó minden tanuló a főbejáraton jöhet be az iskolába. Kérjük, 

fokozottan figyeljenek a fentiekre. A magas létszám miatt 7.30-tól lehet bejönni az 

iskola épületébe, de legkésőbb 8.00 - 8.15-ig érkezzenek meg. 

 A középszinten vizsgázó árpádosok az iskola udvarán keresztül – a rendőrség felőli 

kapun – jutnak az épületbe az udvari bejáratokon. 

A nagy létszám miatt, a torlódás elkerülése érdekében ütemezzük az érkezés idejét, 

az alábbiak szerint: 

Időpont tantárgy 8.00 8.05 8.10 8.15 

2021.05.03. magyar 12.a 12.b 12.c 12.d 

2021.05.04. matematika 12.b 12.c 12.d 12.a 

2021.05.05. történelem 12.c 12.d 12.a 12.b 

2021.05.06. angol nyelv 12.d 12.a 12.b 12.c 

6. A bejáratnál történik a kötelező kézfertőtlenítés és testhőmérséklet mérés. 



A vizsgázóknak a vizsga alatt is ajánljuk a maszk viselését, viszont az ülőhelyük bármilyen 
okból történő elhagyásakor kötelező viselniük. 

7. Belépést követően mindenki a kijelölt teremben – ülésrend szerint — foglalja el a helyét. 
A helyét – az épületben tartózkodás alatt – csak indokolt esetben, rövid időre hagyhatja 
el, kizárólag maszkban. 

8. Folyamatosan lehetőséget biztosítunk a kézfertőtlenítésre. A mosdókban fertőtlenítő 
folyékony szappan, papírtörlő, WC papír áll rendelkezésre. Kérjük a higiénés szabályok 
betartását! Egy mosdóban egyszerre csak egy vizsgázó tartózkodhat! 

9. A vizsga alatt keletkező személyes szemetet (papír zsebkendő, vizesüveg, csokipapír, stb.) 
az asztalokra rögzített nejlonzacskókba gyűjtsétek, amit a vizsga befejezése után a 
teremben lévő szemetesbe kell elhelyezni.  

10. Iskolánk gondoskodik a termek, informatikai eszközök, mellékhelyiségek megfelelő és 
rendszeres fertőtlenítéséről. 

11. Egy teremben 9-10 tanuló lesz elhelyezve, ahol az érettségizők között megfelelő 
távolságot tudunk tartani.  

12. A termekben folyamatos szellőztetést biztosítunk.  

13. Érettségi vizsgát követően a főbejáraton keresztül kell elhagyni az iskolát. Kérjük, ne 
csoportosuljatok a vizsgát követően se az épületben, se az utcán. Javasoljuk, hogy a vizsga 
után közvetlenül haza menjetek.  

 
Nyugodt, sikeres vizsgázást kívánunk mindnyájatoknak! 
 
Vigyázzatok magatokra és egymásra! 
 
 
 
 
 
Kovács Miklós 
igazgató 
 
 


