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Járványügyi intézkedési eljárásrend

A rendelkezés kiterjed a Koch Valéria Iskolaközpont minden intézményegységére, a
gyermekekre, tanulókra, az intézmény dolgozóira, a szülőkre és az intézmény területére, illetve
épületeibe belépő egyéb személyekre. Érvényes 2020. 09. 01-jétől visszavonásig.

1.

Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre

1.1

Az intézményben a tanévkezdésre alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást
végzünk.

1.2

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük, és betartjuk a
Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

2.

Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

2.1

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló, szülő,
kísérő, egyéb személy látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az
intézményegységek működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet
részt. Amennyiben a szülő/gondviselő a gyermekénél megbetegedés tüneteit észleli,
az NNK aktuális eljárásrendje alapján orvosi vizsgálatról kell gondoskodnia. A szülő
köteles az óvodát, iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.

2.2

A felső tagozat és a gimnázium tanulói, valamint az iskola dolgozói számára a
tantermeken, tanári szobákon kívül az intézmény egész területén (az iskolaudvaron,
folyosókon, az étkezés megkezdéséig, valamint utána az ebédlőben) a maszk viselése
kötelező.

2.3

Az intézmény a nevelési év / tanév folyamán – a lehetőségekhez mérten – gondoskodik
az intézményi csoportosulások megelőzéséről az intézmény területén, az intézmény
épülete előtt, valamint az iskolán kívüli rendezvényeken.
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2.4

A csoportszobákban, illetve az osztálytermekben a pedagógusok lehetőség szerint
gondoskodnak a tanulók lazább elhelyezéséről (pl. iskolai csoportbontás esetén a
tanulók külön padba ültetésével). A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése
lehetséges, de nem kötelező.

2.5

Az alsó tagozatos osztályok számára elkülönített területeket jelölünk ki az
iskolaudvaron és a közösségi tereken belül. Amennyiben az 1,5 m védőtávolság nem
tartható be a közösségi tereken, úgy javasoljuk a szájat és orrot eltakaró maszk
viselését.

2.6

Az iskolában a csengetési és ebédelési rendet úgy alakítjuk ki, hogy az támogassa a 2.4
pontban jelölt védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását.

2.7

A tantermi oktatás során az osztályok váltása között a tantermekben lehetőség szerint
és az órarendhez igazodóan felületfertőtlenítést végzünk.

2.8

A testnevelésórákat az időjárás függvényében a szabad téren tartjuk.

2.9

Felhívjuk a tanulók figyelmét a megfelelő védőtávolság betartására a mosdókban,
illetve az öltözőkben is.

2.10 A nevelési év / tanév hagyományos, nagyobb létszámú rendezvényei (tanévnyitó,
szalagavató, svábbál, ballagás, tanévzáró, egyéb kulturális rendezvények és projektek)
megszervezése során tekintetbe vesszük az alábbiakat:
-

az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátot betartjuk,

-

gondoskodunk az alapvető egészségvédelmi intézkedések és szabályok betartásáról
(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

-

a zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri rendezvényeket szervezünk,

-

a rendezvényeket kisebb létszámú rendezvényekre bontjuk és a résztvevők körét
korlátozzuk.

2.11 Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások szervezésekor figyelembe vesszük
az aktuális járványügyi helyzetet és szabályozásokat. A külföldre tervezett
kirándulásokat és cserekapcsolatokat a helyzetre való tekintettel átütemezzük.
2.12 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek és egyéb események (pl.
a felvételi eljáráshoz szükséges ügyintézés, dokumentumok bemutatása) a járványügyi
előírások betartásával kerülnek megszervezésre. Az iskola Titkársága a szülőket a
csengetési rendhez igazodva fogadja az alábbi időpontokban: minden nap reggel 8:00 és
8:45, valamint délután 14:30 és 15:30 óra között. Amennyiben lehetséges, a szükséges
információkat a MOZA-naplón és az intézmény honlapján keresztül, valamint e-mailben
juttatjuk el a szülőkhöz.

3.
3.1

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Az intézmény bejáratainál és több pontján vírusölő hatású kézfertőtlenítőket helyezünk
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el, és annak kötelező használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor,
étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a
gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
3.2

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, kéztörlésre
papírtörlőket biztosítunk.

3.3

A személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek, tanulóknak meg
kell tanulniuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és
alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

3.4

Az intézmény tisztaságát napi többszöri fertőtlenítő takarítással biztosítjuk (a
csoportszobákban, a tantermekben, a folyosókon és a szociális helységekben. A
fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel
gyakran érintett felületek (ilyenek például a padok, asztalok, székek, az ajtó- és
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.

3.5

A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezi meg az intézmény, hogy az a gyermekek,
tanulók egészségét ne veszélyeztesse, és a nevelői munkát, az oktatást, iskolai
programokat lehetőség szerint ne zavarja.

3.6

A kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a
folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.
A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. A
pedagógusok erre külön figyelmeztetik a heteseket.

3.7

A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást az intézmény
figyelembe veszi, és betartja.

3.8

Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét
rendszeresen fertőtleníteni kell.

4.
4.1

Az étkeztetésre vonatkozó szabályok

Fokozottan ügyelni kell az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésre. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének
a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb
fertőtlenítéssel. A MEVID ZRt. a szolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátásakor
figyelembe veszi és kötelezően alkalmazza az intézkedési terv előírásait. Az étterem
dolgozói oktatásban részesültek, és tisztában vannak az elvárásokkal.
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4.2

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. Erre a gyermekeket kísérő pedagógusok és a
pedagógiai asszisztens külön felhívják a gyermekek figyelmét belépés előtt.

4.3

Az étkezéseket külön ebédelési renddel úgy szervezzük meg, hogy az osztályok
keveredése elkerülhető legyen. Sorban álláshoz a maszk használata javasolt.

4.4

Az étteremben a közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan
ügyelnek a konyha dolgozói. Az evőeszközök kiosztása nem önkiszolgáló rendszerben
történik, hanem a menzán felügyelő és az étkezést segítő felnőttek segítségével, akik
gumikesztyűben teszik a tanulók tálcájára az evőeszközt.

4.5

A konyhatechnológiai előírás a 72°C-os maghőmérsékletet elérő, alapos hőkezelésen
átesett ételek étlapon szerepeltetését javasolja. Ezt az étel elkészítése után, a hőtartás
fázisában is közelítő értéken kívánja tartani a konyha. Ezek alapján az étlapon kerülni
fogjuk a szaft nélküli darab húsok, húskészítmények szerepeltetését, és így várhatóan az
ételek magasabb hőfokon kerülhetnek tálalásra az eddig megszokottaknál. Az étkező
tanulók figyelmét a felügyelő pedagógusoknak fel kell hívnia az ételek várható
magasabb hőfokára.

4.6

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok,
tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett
kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő
fertőtlenítő mosása ajánlott.

4.7

Az étkeztetést végző személyzet számára külön vírusölő hatású, alkoholos
kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott
hangsúlyt kell fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók
egészségi állapotát fokozottan monitorozza, és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

5.

A kollégiumi tanulókra vonatkozó szabályok

5.1

Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból, illetve 2020.
szeptember 1-je után külföldről érkezik, a hatályos jogszabályok határátlépéskor két hét
házi karanténban tartózkodásra kötelezik. Ennek lerövidítése csak két negatív teszt
bemutatásával lehetséges, amelyek két nap különbséggel, Magyarországon készültek.

5.2

A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket
nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló költözhet be. A beköltözésnél a tünetek
esetleges meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat, és be kell szerezni az erre
vonatkozó írásos szülői nyilatkozatot. Ennek dokumentálása és testhőmérés szükséges.

5.3

A kollégiumban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha bármilyen
betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók
egészségvédelméért a kollégium felelős a szülő helyett, ezért a lakókat naponta ki
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kell kérdezni (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén
testhőmérséklet mérést kell végezni, amit eltérés esetén dokumentálni kell. A
koronavírus-megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.
5.4

A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum
1,5 méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.

5.5

A kollégiumban, ha zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen
tartózkodik, és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata javasolt. A
közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és
illemhelyiségekben is térben és időben lehetőség szerint tartsák be a bentlakók a
távolságtartás szabályait.

5.6

A kollégiumonban a férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítési és hatósági
karantén helyszín céljából.

5.7

A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani és ajánlott rendszeresen
fertőtleníteni. A közösségi helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítő készüléket kell
elhelyezni, melyet folyamatosan fel kell tölteni, és a használatra felhívó megjelölést kell
elhelyezni.

5.8

Fertőzésgyanú esetére a kollégiumi riasztási protokoll betartása szükséges. A tünetekkel
rendelkező diákot a kollégiumban elkülönítik, értesítik a szülőt, konzultálnak az
iskolaorvossal, háziorvossal a további teendőkről. Ezzel párhuzamosan az NNK
honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali intézkedések
megtétele.

6.

Az iskolai egészségügyi ellátás szabályai

6.1

Az óvoda- és iskola-egészségügy a tevékenységét az iskolavezetéssel egyeztetett
munkaterv szerint végzi. Együttműködik az intézmény vezetésével az intézmény
intézkedési tervének kialakításában és aktualizálásában.

6.2

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb
egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat is szükséges betartani. Ennek
megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem
kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

6.3

A vizsgálatra történő várakozási időt optimalizáljuk a vizsgálatok ütemezésével.

6.4

A preventív vizsgálatra várókat és a panaszokkal rendelkező tanulókat térben és időben
elkülönítjük.

6.5

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, az oktatási intézményekre vonatkozó,
valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely
feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos
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együttműködését.
6.6

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok,
tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a
fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiénia, a használt eszközök fertőtlenítése,
szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével és betartásával
történik.

6.7

Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a
koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal
kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat
tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. Vizsgálatra érkezőknél
kézfertőtlenítés, lázmérés, maszk használata kötelező. Két tanuló között el kell végezni a
tanuló által érintett felületek fertőtlenítését és a helyiség szellőztetését. A dolgozóknál
előírás a maszk és köpeny használata, valamint a kézfertőtlenítés. Szájüreg vizsgálatakor
arcvédő javasolt.

6.8

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, a
helyiséget és az eszközöket fertőtleníteni kell, és alapos szellőztetést kell végezni.

6.9

A dTap és MMR oltások egyidejű adására lehetőség van, amennyiben ezt az iskolaorvos
a kormányhivatalnál kezdeményezi.

7.

A tanulói hiányzások kezelése

7.1

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések,
cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések,
máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell
tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára, és ezt igazolja.

7.2

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

7.3

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint
szükséges eljárni.

8.
8.1

Teendők beteg személy esetén

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. A tünetek megjelenését a tanulók is
jelezzék a pedagógusnak, kollégiumi nevelőnek. A feltételezett fertőzött személyek
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elkülönítése az intézményegységeknél az erre kijelölt és fenntartott külön helyiségekben
történik: a Dugonics utcai óvodában a nevelői szoba, az Aradi vértanúk úti óvodában az
irodahelyiség, az általános iskolában és a gimnáziumban a gimnáziumi portával
szemben lévő szertárhelyiség, a kollégiumban a 124-es vendégszoba. Az elkülönítő
helyiség bejáratánál erre utaló feliratot és megjelölést kell elhelyezni.
8.2. A beteg gyermeket, tanulót az a pedagógus kíséri az elkülönítésre kijelölt helyiséghez, aki
az adott órában a gyermek felügyeletét ellátja, és a tüneteket észleli, majd értesíti az
óvoda, iskola, kollégium vezetését, akik kijelölik azt a személyt, aki a felügyeletet a szülő
/ gondviselő megérkezéséig átveszi. Az iskolai és kollégiumi intézményegységben a tünet
észlelését követően a tanuló, valamint az őt kísérő és felügyelő személy az orrát és száját
eltakaró maszkot köteles viselni.
8.3

Egy elkülönítő helyiségben egyszerre csak egy gyanús eset lehet. A tanuló felügyeletét
végző és a helyiség takarítását végző személynek maszkot, védőszemüveget vagy
arcvédőt, gumikesztyűt, hosszú ujjú védőköpenyt kell viselnie és kézfertőtlenítést kell
végezni a tünetekkel rendelkező személy érintése előtt és után, valamint a védőfelszerelés
felvétele előtt és levétele után. A tüneteket mutató személytől legalább 1,5 méteres
távolságot kell tartani. Gondoskodni kell a helyiség folyamatos szellőztetéséről az ajtó
zárva tartása mellett.

8.4

Az elkülönítésről intézkedő vezető vagy megbízottja haladéktalanul értesíti a szülőt
/gondviselőt és az iskolaegészségügyi orvost. A szülő figyelmét fel kell hívni arra, hogy
feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát / házi gyermekorvosát.

8.5

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.

8.6

A tünetekkel rendelkező gyermek ne használja a tömegközlekedést, hanem egyénileg
autóval, szükség esetén mentővel szállítsák sebészi maszkban.

8.7

A gyermek, a tanuló az óvodába, az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez –
kizárólag eredeti orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell
fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

8.8

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.

9. Javaslatok az osztályfőnököknek, óvónőknek
9.1

Kérjék meg a krónikus beteg gyermekek szüleit, hogy hozzanak igazolást a gyermek
háziorvosától a gyermek krónikus betegségéről és a gyermekre vonatkozóan az iskolában
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javasolt védő intézkedésekről, amit az iskolaorvosnak / védőnőnek kell eljuttatni a
nemethnemarczaniko@gmail.com e-mail címen.
9.2

Készítsenek nyilvántartást a tanulók szüleinek, valamint háziorvosának elérhetőségéről
(név, telefonszám) a kapcsolattartáshoz.

9.3

Tudatosítsák a gyermekekben és a szülőkben, hogy akut betegség esetén konzultáljanak a
háziorvossal az iskolába járásról.
Tanítsák meg a gyerekekkel a köhögési etikettet és a járvány elleni védekezés
lehetőségeit (távolságtartás, maszk használata, szellőztetés, kézmosás).

9.4

10. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében
10.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén az óvodák, az iskola és a kollégium
felkészültek legyenek a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell
dolgoznia a saját protokollját és a bevezetésére fel kell készülnie.
10.2 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 Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények,
illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az
intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje
koronavírus-pozitív.
10.3 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. Az intézmény a
jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a
döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény 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.
10.4 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 iskolát oktatási célból nem látogathatják.
10.5 Amennyiben az intézményünkre vonatkozóan átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen
kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet megszervezzük a szülők
támogatása érdekében.
10.6 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetést változatlanul biztosítjuk, de kizárólag
azon gyermekek / tanulók számára, akik az óvodai vagy iskolai ügyeletet igénybe veszik.
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11.

Kommunikáció

11.1 Nyomatékosan kérjük a dolgozókat és a szülőket, hogy csak hiteles forrásokból
tájékozódjanak. A neveléssel-oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a
www.oktatas.hu felületein kell követni.
11.2 Az óvoda és iskola területén, vagy az óvodai, iskolai nevelési-oktatási programban részt
vett személlyel kapcsolatos koronavírus gyanúról, vagy igazolt megbetegedésről
kizárólag az iskola vezetése nyújthat tájékoztatást a személyiségi jogok figyelembe
vételével.

Pécs, 2020. 08. 28.

Amreinné Pesti Ágnes
igazgató
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