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Járványügyi intézkedési terv a 2020/21. tanévre  
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A. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE 

1. Augusztus végén és az őszi szünetben megtörtént a fertőtlenítő nagytakarítás.  

2. Az OH Tanévnyitó 2020 oldal követésével folyamatos tájékozódás az aktuális hírekről, 

tájékoztatókról, feladatokról. Az igazgató azonnali tájékoztatása a teendőkről.  

B. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

3. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy (tanuló, pedagógus, 

dolgozó) látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 

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 mehet vissza újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén 

a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot kell 

bemutatni. 

4. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől 

kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése 

érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor 

mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az 

országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve 

gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja 

ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt 

vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. Külön eljárásrend szerint. 

5. 2020. szeptember 1-jétől az iskolába csak az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók 

és dolgozók, az intézményben jogszabályok alapján dolgozó külső alkalmazottak, az 

együttműködési megállapodás keretében saját diákjainkat oktató művészeti iskolai 

tanárok, a takarító cég alkalmazottai, a büfé és a tálalókonyha dolgozói léphetnek be. 

Minden egyéb belépést az igazgató engedélyezhet indokolt esetben. 

6. Minden belépőre vonatkozik: belépés csak hőmérsékletmérés után, ha a hőmérséklet 

nem haladja meg a 37,8 °C-t. Ha a mérés ismételten ennél magasabb értéket mutat, nem 

lehet belépni az iskola területére. 

7. A külső alkalmazottak csak abban az esetben léphetnek be, ha munkáltatójuk az 

iskolának hivatalos névsort küld az iskolánkban dolgozó alkalmazottairól.  

8. A szülők gyermeküket az iskola főbejárata előtti területig kísérhetik, illetve csak az 

iskola előtt várakozhatnak rájuk.  

9. Szeptember hónap végéig az első osztályos kisdiákokat 7:35-től a főbejárat előtt 

ügyeletes gimnazista diákok fogadják, és bekísérik őket az osztálytermükbe.  

http://www.arpad-pecs.hu/
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10. Az osztálytermekben a lehetőségek szerint biztosítani kell minden tanórán, 

foglalkozáson és felügyeleten a tanulók minél lazább elhelyezését; ha lehetőség van rá, 

egy kétszemélyes padban csak egy tanuló üljön.  

11. Minden tanteremben, a tanulók foglalkoztatására szolgáló helyiségben kötelező a 

pedagógus, a felügyelő munkatárs, az órát vagy foglalkozást tartó személy számára az 

orrot és szájat eltakaró maszk viselése.  

12. Kötelező minden tanórán és foglalkozáson, bármely tanteremben, csoportszobában a 

szabályos, orrot és szájat eltakaró maszk viselése a 3. osztályos és annál magasabb 

évfolyamú diákoknak. A maszkot csak akkor lehet levenni a tanteremben is, ha a diák 

a helyén ülve eszik vagy iszik. 

13. 1-2. évfolyamokra vonatkozóan: Az osztályteremben a pedagógus, a felügyelő 

munkatárs számára kötelező a maszk viselése. Ha a minimum 1,5 méteres távolság a 

foglalkoztatás jellege miatt nem tartható, a pedagógus felszólítására a tanulók is 

kötelesek maszkot viselni, mindkét fél egészsége védelmében.  

14. A közösségi terekben nem tartható biztonsággal a 1,5 m-es védőtávolság, ezért iskolai 

szabály: A folyosókon, a közösségi tereken a maszkviselés kötelező minden dolgozó, 

minden tanuló és az intézménybe lépő vendégek számára.  

15. A tanári szobákban is kötelező a maszkviselés, mert nem tartható a minimum 1,5 

méteres távolság. A tanári szobákban is csak ülve lehet étkezni és inni.  

16. A irodákban és más helyiségekben (porta, műhely, stb.) is maszkot kell viselni, ha a 

helyiségben egy főnél többen tartózkodnak. Kötelező a maszkviselés az irodában is, ha 

a dolgozó a saját helyéről feláll, azt elhagyja, illetve, ha a helyiségbe külső személy 

belép. 

17. A közösségi terekben nem tartható biztonsággal a 1,5 m-es védőtávolság, ezért iskolai 

szabály: Osztálytermen, saját irodán kívül maszkviselés kötelező minden dolgozó, 

minden tanuló és az intézménybe lépő vendégek számára.  

18. A tanári szobákban is kötelező a maszkviselés, mert nem tartható a minimum 1,5 

méteres távolság. A tanári szobákban is csak ülve lehet étkezni és inni.  

19. Csengetési rend átalakítása: rövidebb szünetek (ezáltal kevesebb érintkezési lehetőség).  

20. Tantermek előtti várakozásra külön hely kijelölése (pl. informatikatermek).  

21. Reggeli gyülekezés jó idő esetén 7:35-ig az udvarban. Rossz idő esetén gyülekezés 

a. az alsó tagozatosok számára a földszinti aulában és a földszinti keleti folyosón; 

b. az 5-12. osztályosok számára az ebédlőben.  

22. Két kapus beengedést működtetünk reggel: 

a. alsó tagozatosok: földszinti főbejárat 

b. 5-12. osztályos tanulók: 1. emeleti, udvari bejárat (megközelítése: a főbejárattól 

jobbra található kiskapun keresztül) 

23. Jogszabályi előírás esetén a belépés előtt hőmérést kell végezni. A mérés lebonyolítása 

érdekében a tanulók reggeli érkezési ideje: legkésőbb az 1. óra előtt 10 perccel. Az 

előírtnál magasabb testhő mérése esetén a kiszűrt tanulót el kell különíteni. A tanuló 

szülőjét értesíteni kell, és a legrövidebb időn belül haza kell mennie. A kiszűrt 

dolgozónak is haza kell mennie. A kiszűrt tanuló vagy dolgozó csak orvosi igazolással 

jöhet újra az iskolába.  
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24. A testnevelés öltözőkben eltérő osztályok nem találkozhatnak. Külön lebonyolítási 

rend/alapelvek kidolgozása és betartatása.  

25. Testnevelés órák megtartása: lehetőség szerint a szabadban. Szoros testi kontaktust, 

azonos eszköz érintését igénylő feladatok mellőzése, ha ez valamiért nélkülözhetetlen, 

csak osztályon belüli állandó párral, vagy kiscsoportban szabad megvalósítani. 

26. A mosdókban biztosítani kell a csoportosulás elkerülését, védőtávolság betartását.  

27. Gyakorlati foglalkozásokon 1,5 méteres védőtávolság tartása szükséges. Ha ez nem 

tartható, a gyakorlati feladatot mellőzni kell. 

28. A tantermi oktatás során az osztályok keveredése csak a tantárgyfelosztásban előírt 

vegyes csoportok esetén engedélyezett.  

29. A tanulók a tanórák előtt és után, az óraközi szünetekben szabad idejüket a saját 

osztálytermükben vagy az udvaron tölthetik el, a zárt termek esetén a folyosó kijelölt 

szakaszán. Más osztály, csoport termébe tanuló nem mehet be. Csak a teremcsere, a 

mosdó és a büfé felkeresése céljából szabad a folyosón tartózkodni, közlekedni. 

30. Az udvaron az osztályok nem keveredhetnek, az elkülönített területeken csak egy-egy 

osztály tartózkodhat. Az udvaron a megfelelő távolságtartás mellett a maszkviselés nem 

kötelező. 

31. Osztályváltáskor felületfertőtlenítés szükséges, tehát a padok, kilincsek, billentyűzetek, 

stb. fertőtlenítése a szünetben.  

32. Tanórák alatt az összes mosdó és a mosdók kilincseinek fertőtlenítése.  

33. Rendezvények megtartása csak osztálykeretben, bármilyen egyéb program szervezése 

csak az igazgatóval történt egyeztetés után lehetséges.  

34. Iskolán kívüli program tanítási idő alatt nem tartható. Kivétel: gyalogos közlekedéssel 

elérhető szabadtéri helyszín, osztálykeretben, ill. együttműködés alapján olyan külsős 

program, melyre tanulóinkat különbusszal szállítják. Zárt terekben a maszkviselés 

kötelező. Csak szülői belegyező nyilatkozattal szervezhető a program.  

35. Az iskolában, illetve azon kívül, hagyományos vagy együttműködés alapján tartandó, 

külsős személyek vezetésével zajló programokat csak azoknak az osztályoknak 

szervezzük meg, amelyeknél az osztály szülői közössége – a Szülői Munkaközösség 

felmérése és jelzése alapján – ezt támogatja.  

36. Tömegközlekedést sem iskolai, sem osztályprogram céljára nem lehet igénybe venni.  

37. Osztálykirándulás szervezése Pécs városán kívüli, belföldi helyszínre: a részletes 

program benyújtása előzetesen az osztályfőnöki, illetve tanítói 

munkaközösségvezetőnek, majd az igazgatónak, hozzájárulásuk esetén: csak 

különjáratú busszal, szülői beleegyező nyilatkozatok birtokában.  

38. A járványügyi készültség ideje alatt többnapos, ún. ottalvós osztálykirándulások nem 

szervezhetők.  

39. Szülői értekezlet a tanév rendje szerinti időpontokban – vagy online, vagy vegyesen – 

tartható: személyes jelenléttel maximum 15 fő – minimum 1,5 méteres távolság 

betartásával, a többi szülő online részvétele, pl. tanulói Teams csoporton keresztül. 

Egyeztetés szükséges az osztály SZM szülőivel.  

40. Az épület helyiségei a járványügyi készenlét idején nem bérelhetőek. (Kivételt 

képeznek a saját tanulóinkat oktató művészeti iskolák.)  
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41. A büfénél csak orr-szájmaszkban lehet vásárolni, sorban állás a fal melletti sávban (a 

közlekedés biztosítása érdekében), sorban álláskor távolságtartás.  

42. A tanév első felében nem szervezünk külsős diákok részvételével járó eseményeket, pl. 

tanulmányi – és sportversenyeket.  

43. Nem tartjuk meg a tanév első felében esedékes tűzriadó próbát, mivel tömeges 

részvétellel és zsúfoltsággal jár. A tűzriadó próba tervezett új időpontja: 2020. április.  

C. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

44. Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 

használatára táblával hívjuk fel a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden 

belépőnek kötelező a kézfertőtlenítés! Erre a portás köteles szóban is felhívni a 

figyelmet.  

45. Étkezések előtt és után minden diák és dolgozó (esetlegesen vendég) köteles szappannal 

alaposan kezet mosni, vagy fertőtleníteni a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább 

javasolt a szappanos kézmosás).  

46. Minden mosdóban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget.  

47.  Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot, így különösen a 

számítógépek, táblagépek, többek által használt eszközök esetén.  

48. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást kapnak már az első tanítási napon, osztályfőnöküktől. 

49. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére.  

50. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális 

helyiségekre is. A helyiségek ablakát az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva 

kell tartani.  

51. Légkondicionáló eszköz további intézkedésig nem használható.  

52. A játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.  

53. A fertőtlenítés időpontjáról, az elvégzett munkákról és a fertőtlenítést végző személy 

nevéről a helyszínen fertőtlenítési naplót kell vezetni, a fertőtlenítést végző aláírásával.  

54. A kiadott fertőtlenítőszerekről nyilvántartást kell vezetni a nyomon követés érdekében. 

Szükség esetén az új igényt írásban kell jelezni a fenntartónak.  

D. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

55. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a 

megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb 

fertőtlenítéssel. 

56. Az ebédlőben az étkezések ütemezése és elhelyezkedés: külön étkezési rend szerint, 

ültetéskor, sorban álláskor az osztályok elkülönítése minimum 1,5 méterrel. 
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57. A reggeli és az uzsonna elfogyasztása alsó tagozaton történhet az osztályteremben, 

fokozottan ügyelve a higiéniai előírásokra.  

58. Az étkeztetésben segítő, közreműködő iskolai dolgozók számára kötelező az étkeztetést 

közvetlenül megelőző szappanos kézmosás és kézfertőtlenítés.  

59. Az ebédlőben csak azok a tanulók és dolgozók étkezhetnek, akik az iskolai étkezésre 

befizettek.  

60. Az ebédlőben sorban állni is maszkban kell, csak az asztalhoz már leülve, az étkezés 

idejére vehetik le az étkezők a maszkot. Az osztálytársak ülhetnek csak együtt, és 

mielőtt feláll valaki az asztaltól, vissza kell húznia az arcára a maszkot.  

61. Egyéb étkezések: Enni és inni csak a tanteremben, illetve a folyosón az étkezésre kijelölt 

helyeken szabad, ülve. 

62. A büfében vásárolt ételeket, italokat is csak a kijelölt helyeken, ülve szabad 

elfogyasztani, a folyosón sétálva nem. 

E. AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

63. Az iskola-egészségügyi ellátás továbbra is elvégzi a számára előírt feladatokat, így a 

szűrővizsgálatokat, a védőoltások beadását is. Ezért változatlan formában szükséges az 

együttműködés az iskolaorvossal és a védőnővel.  

F. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  

64. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége, például immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt 

hiányzásnak kell tekinteni. 

65. Igazolt hiányzásnak tekintendő, 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.  

66. Az iskolából hiányzó tanuló az intézménybe csak érvényes orvosi igazolás birtokában 

térhet vissza. (Kivételt képez, ha rendkívül indokolt esetben a szülő az igazgatótól – 

minimum 3 nappal előbb – írásban előre kikéri a tanulót.)  

67. Az igazolást a tanuló a beléptetés után köteles bemutatni – a lehető legrövidebb időn 

belül – az osztályfőnöknek.  

68. A szülői utólagos igazolások lehetőségét a járványügyi készenlét idejére visszavonjuk. 

(A házirendet ennek megfelelően módosítjuk.)  

G. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

69. Ha egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, 

aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Az iskola azonnal értesíti 

a szülőt/gondviselőt, ha a fertőzés tünetei a gyermeknél észlelhetők. A szülő kötelessége 

telefonon megkeresni a gyermek háziorvosát, majd annak utasítása szerint eljárni.  

Iskolánkban az elkülönítés helye a földszinti kisszoba és a földszinti testnevelés 

szertártól elkülönített helyiségrész.  

70. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek gumikesztyű és maszk használata 

kötelező. Ezeket az elkülönítőben az iskola biztosítja. 
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71. Az a tanuló vagy pedagógus, más dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, 

a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel térhet vissza ismét 

az intézménybe.  

72. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.  

H. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

73. Ha az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló vagy dolgozó esetén bebizonyosodik, 

hogy COVID 19 fertőzése van, az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen 

megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az 

intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs 

dönt. Rendkívüli szünetet az Oktatási Hivatal rendelhet el. 

74. Ha az iskola bármely tanulójának vagy dolgozójának Covid érintettsége van 

(fertőzöttség, hatósági karanténba kerülés), ezt elektronikus úton a legrövidebb időn 

belül jelenteni kell a fenntartónak és az EMMI ezzel kapcsolatos ímélcímére.  

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

75. A veszélyeztetett csoportba tartozó, tartósan, igazoltan hiányzó tanulók a KRÉTA e-

napló alapján tájékozódhatnak a haladásról és a házi feladatokról. Ha a pedagógus 

tantárgyi e-csoportot működtet, a tanulót ezúton is tájékoztathatja a feladatokról. Ha a 

tanuló az orvosi igazolás alapján a számonkérő órákon részt vehet, teljesítményét ezek 

alapján értékelni és minősíteni kell.  

76. Az intézmény alapfeladatain (nevelés-oktatás, tanulószoba, napközi, könyvtári 

szolgáltatás) túli délutáni tevékenységek körét - felülvizsgálat alapján – minimálisra kell 

szűkíteni.  

• A fejlesztő és tehetséggondozó egyéni és kiscsoportos foglalkozások megtartandók 

a járványügyi előírások (távolságtartás/ maszkviselés) betartásával. 

• A testnevelés órákon túli délutáni sportfoglalkozásokat felfüggesztjük 

• A mindennapos testnevelés iskolai sportkörei alapfeladatnak minősülnek, így 

megtartandók, de a járványügyi előírásokra – a vegyes csoportok miatt – még 

fokozottabban kell ügyelni.  

• Az úszásoktatást a tanév első felében felfüggesztjük.  

• A kórus működését a járványügyi készültség idejére felfüggesztjük.  

• A szakkörök többségét szüneteltetjük. A megszervezhető szakkörök esetén a 

szakkörvezető tervezetet nyújt be a tematikáról és a járványügyi előírások 

betartásáról, melyet az illetékes igazgatóhelyettes aláírásával hagy jóvá. 

77. Egyes tantárgyakra vonatkozó speciális szabályozások: 

• Ének-zene órán a közös éneklést mellőzni kell.  

• Testnevelés órán rossz idő esetén sporttörténeti és sportelméleti oktatás is tartható.  

78. A testnevelésórák és sportfoglalkozások alapelvei1: 
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• A szabadtéri infrastruktúra maximális kihasználása.  

• A tanulók közötti távolság, a testi távolságtartás biztosítása, amely fizikailag aktív 

tevékenység esetében legalább 3 méter, illetve tanulónként legalább 6 m2.  

• A testi kontaktus elkerülése.  

• A zárt helyiségek folyamatos szellőztetésének, légcseréjének biztosítása.  

• A kéz rendszeres mosásának és fertőtlenítésének biztosítása.  

• A használt eszközök és infrastruktúra tisztaságának és fertőtlenítésének biztosítása. 

• A maszkhasználat nagy intenzitású mozgások alatt tilos. 

Iskolánk – megfelelő időjárás esetén – a szabadtéri testnevelésórákat helyezi előtérbe az 

iskolaudvaron. 

Tornatermi testnevelésóra esetén: ha valamelyik fenti feltétel nem biztosítható, a 

testnevelésórát tartó pedagógusnak alternatív módon kell megszerveznie az órát, pl. 

tornatermi óra helyett iskola körüli séta, vagy – tanterem biztosítása esetén - elméleti 

óra tartásával. 

79. Az esetleges digitális munkarend előkészítése: 

• Moodle-képzés az 5-12. osztályokban tanító pedagógusoknak augusztusban.  

• Moodle-képzés informatikaórákon – szeptember folyamán – az 5-12. osztályos 

tanulóknak. 

• Online órák tartása érdekében a Microsoft Teams csoportok aktualizálása az idei 

tanévre.  

• Az első szakórákon a használandó online platformok, programok használatának 

gyakoroltatása.  

• Felmérés a digitális eszközökkel való ellátottságról.  

• A digitális eszközökről szóló felmérés és a Moodle-rendszer kipróbálása alapján 

következtetések levonása az online oktatással kapcsolatban. 

80. Ügyintézés az iskolában: 

• Az ügyintézés alapvetően elektronikus úton történik, az iskola központi ímélcímén 

keresztül: afg@arpad-pecs.hu 

• Ha egy szülő, más személy mégis személyesen érkezik az iskolába, a következő az 

eljárásrend: 

o A tanulókon és a dolgozókon kívül más személy az iskolába nem léphet be. 

o A portás a belső telefonon értesíti a titkárságot, ahonnan az iskolatitkár vagy 

másik munkatárs a portához megy az ügy megbeszélése céljából. 

 
 
 
 A Magyar Diáksport Szövetség állásfoglalása és iránymutatásai az iskolai testnevelés és diáksport megvalósítására a COVID-
19 pandémiával összefüggő járványügyi készültség időszakában. 2020.08.11. 
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o A szülő/gondviselő vagy más személy csak akkor léphet be (orrot-szájat 

takaró maszkban, kézfertőtlenítés után), ha az ügyintézés ezt 

nélkülözhetetlenné teszi. Ez csak igazgatói engedély birtokában történhet. 

81. Az iskolába engedéllyel belépőkről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartó füzet 

helye: a porta. A rögzítendő adatok: belépő neve, ha szülő: gyermeke osztálya, a belépés 

időpontja, az ügyintéző neve, aláírása.  

82. Veszélyhelyzet esetére jelzőrendszert működtetünk dolgozóink számára. 

 

Pécs, 2021. január 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


