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Jogszabályi háttér:
—

283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről

—

341/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

További szabályozóként kötelező érvénnyel alkalmazandó az Innovációs és Technológiai Minisztérium
Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság által kiadott „Ágazati
Iránymutatás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez”, valamint
az
„Ágazati Iránymutatás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéshez
(2020. október 1)” (továbbiakban Iránymutatás), az 1/2020 sz. Főigazgatói és Kancellári utasítás és
a Szakképzésért felelős helyettes államtitkár 2020. nov. 10. tájékoztató levele

Az intézkedési terv hatálya
Időbeni hatálya:
visszavonásig)

2020. augusztus 25-től visszavonásig (módosítás november 11-től

Személyi hatálya:

az intézmény minden tanulója, oktatója, dolgozója, illetve az intézménybe
érkező személyek, szülők, gondviselők
az intézmény székhelye (1221 Budapest, Kossuth L. utca 83.)
Tangazdaság, Szigetcsép

Területi hatálya:

Rendkívüli intézkedések 2020. november 11-től visszavonásig
Közismereti és szakmai elméleti oktatás
-

-

A tanórákat on-line módon szervezzük egységesen a Kréta (DKT) és a Google Classroom
felületén. 12. A osztályban discord szerver lett létrehozva az érettségire való felkészülés
biztosítására. (A jelenlétet igénylő órák megtartására használható még a Facebook csoport,
Messenger, Skype, Teams, vagy Zoom alkalmazások - tavasszal már jól bevált megoldásokvalamelyike, alkalmazkodva a tanulók lehetőségéhez.)
Azoknak a tanulóknak, akik nem rendelkeznek az on-line oktatáshoz megfelelő eszközökkel,
felajánlottuk, hogy korlátozott számban eszközökkel segítjük.
Az iskola infrastruktúráját az oktatók továbbra is használhatják.
Kis létszámú foglalkozások, beszámoltatások lehetségesek.
A szülőkkel való kapcsolattartás a KRÉTA felületén történik.
A foglalkozások adminisztrációja a Kréta felületén történik. A kiadott házi feladatok minden
esetben ide is bekerülnek.

Szakmai gyakorlati oktatás
-

A szakmai gyakorlati oktatást s tanműhelyben szervezzük meg kis létszámú csoportokban.
A foglalkozások teljes ideje alatt maszk viselése kötelező mindenki számára!
A 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell!
A jelenlétet igénylő órák megtartásánál az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok,
kiadott útmutatások, irányelvek szigorú betartása továbbra is kötelezőek.
A jelenléti foglalkozásokat kizárólag egészséges, koronavírus tünetei nem mutató személy
látogathatja
A beléptetési protokoll továbbra is érvényben van.

1 A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges
egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
Az intézmény egészségügyi szempontból biztonságos környezetének biztosítása során mindenki
számára kötelező érvénnyel alkalmazandó az Iránymutatás 1. pontjában leírtak a következő
intézményi szintű előírásokkal együtt:
Iránymutatás 1.2. pontjához
A koronavírus jellemző tüneteit tartalmazó (Iránymutatás 1. számú melléklete) listát az intézmény
minden oktatója és dolgozója köteles figyelmesen áttanulmányozni, hogy kellő információval
rendelkezzen a tünetek felismerése kapcsán.
Amennyiben tünetet észlel oktatón, tanulón, az iskolában tartózkodó személyen őt az intézmény
ápolójához / iskolaorvosához / a vezetőséghez / az igazgató által megbízott személyhez irányítja
egészségügyi kikérdezésre. A vizsgálat tényét, adatait az ápoló / iskolaorvos / a vezetőség valamelyik
tagja/ az igazgató által megbízott személy írásban rögzíti. További intézkedéséről, esetleges
fertőzésgyanújáról tájékoztatja az igazgatót / igazgatóhelyettest, illetve a tanuló osztályfőnökét.
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, ápoló, iskolaorvos, az intézmény minden dolgozója.
A szülőket (gondviselőket) tájékoztatni kell arról, hogy csak egészséges, a koronavírus tüneteit nem
mutató személy látogathatja az intézményt. A szülők tájékoztatása intézményi szinten az honlapon
keresztül történik, a tanulók tájékoztatása az osztályfőnökök feladata az első osztályfőnöki órán. A
nyilatkozatot (2. melléklet) a tanulókkal, külföldi tartózkodás esetén (3. melléklet is)
szülőkkel/tanulókkal aláíratja. Az aláírt nyilatkozatokat a titkárságon kell leadni intézkedésre, illetve
megőrzésre.
Felelős: osztályfőnökök, igazgató, titkárság
Iránymutatás 1.3. pontjához
A biztonságos környezet kialakítása érdekében alapos, fertőtlenítő takarítást kell végezni az intézmény
minden helyiségében 2020. augusztus 31-ig. A fertőtlenítő takarításnak a továbbiakban is, a tanév
során folyamatosan meg kell történnie.
Felelős: portások, intézményi takarítók
Az intézménybe lépő és tartózkodó tanulók, oktatók, dolgozók számára biztosítani kell a
kézfertőtlenítés lehetőségét. A szociális helyiségekben szappant, kézfertőtlenítőt kell kihelyezni,
melynek pótlását folyamatosan biztosítani kell.
Felelős: portások, intézményi takarítók
Iránymutatás 1.4. pontjához
Az intézményi titkárságokon, könyvtárban (amennyiben kölcsönzés céljából érkezik tanuló, oktató)
egyszerre csak egy személy tartózkodhat. A további személyek a helyiségek előtt kötelesek várakozni.
A sorban álláshoz szükséges 1,5 méteres betartása szükséges.
Felelős: portások, könyvtáros, titkárság, igazgató
Iránymutatás 1.5. pontjához
A hivatali ügyintézés (pl. érettségi és szakmai vizsgára történ ő jelentkezés, igazolások kérése,
kérelmek benyújtása) esetén intézménybe érkező személyek számára az intézménybe lépés során
közelező a maszk viselése, a bejáratnál a lázmérés és a kézfertőtlenítés.

Felelős: portások, takarító
Iránymutatás 1.8. pontjához
A vírusmentes környezet biztosításához szükséges fertőtlenítő- és tisztítószerek beszerzését a
KMASZC szervezi, illetve bízza meg az intézményt azok beszerzésével. A portás naprakész
nyilvántartást vezet az intézményi készletről, illetve figyelembe véve a beszerzés idejét, tájékoztatja az
igazgatót a készletek várható kifogyásáról. A biztonságos környezet biztosítása érdekében az igazgató
5 munkanapon belül újabb beszerzést kezdeményez a KMASZC kancellárjánál.
Felelős: igazgató, gondnok, gazdasági ügyintéző
Iránymutatás 1.9. pontjához
A gyakran érintett felületek (pl.: kilincsek, fogantyúk, kapcsolók, korlátok, kávégépek, automaták)
Iránymutatásban előírt fertőtlenítését az intézmény takarítói és portásai hajtják végre. Tanítási időben
az előírt, legalább 2 óránkénti fertőtlenítést az intézményi takarítók szintenként dokumentálják. A
dokumentációnak tartalmaznia kell a fertőtlenítés időpontját, és a fertőtlenítést végző és az ellenőrző
aláírását. A dokumentumot a portán őrizzük.
Felelős: portások, intézményi takarítók
Iránymutatás 1.8. pontjához
Az intézmény tantermeinek, műhelyeinek, laborjainak rendszeres szellőztetéséről az oktatók
gondoskodnak. Minden foglalkozás végén felszólítják a heteseket, hogy a szünetben szellőztessék ki a
helyiséget
Felelős: oktatók, osztályfőnökök
Iránymutatás 1.11. pontjához
Az intézménybe érkezők tájékoztatás érdekében a helyi intézkedési terv, és a házirend az iskola
honlapján előzetesen elolvasható, illetve a portákon kifüggesztésre került.
Felelős: Igazgató, rendszergazda, portások
Iránymutatás 1.13. pontjához
Amennyiben sor kerül fertőzésre vagy betegségre utaló jel azonosítására az intézményben, azonnal
tájékoztatja az igazgatót. Az igazgató értesíti a KMASZC főigazgatóját. Az igazgató a főigazgatóval
történő egyeztetés után dönt a további intézkedésről, és azonnali tájékoztatást nyújt az NSZFH részére
az Iránymutatás 2. melléklete szerint.
Felelős: igazgató, az intézmény minden munkavállalója

2 A tanórák látogatása, a beiratkozás
(2020. november 11-től intézményünk a közismereti és szakmai elméleti órákat on-line módon
szervezi)
Az intézmény egészségügyi szempontból biztonságos környezetének biztosítása során mindenki
számára kötelező érvénnyel alkalmazandó az Iránymutatás 2. pontjában leírtak a következő intézményi
szintű előírásokkal együtt:
Iránymutatás 2.1. pontjához

A 2020/2021. tanév órarendjének elkészítése során az intézmény osztályai számára lehetőleg állandó
tantermet kell kijelölni. A tantermek kiosztásakor szem előtt kell tartani az osztály létszámát és a
tanterem nagyságát.
Felelős: igazgatóhelyettesek, igazgató
Törekedni kell arra, hogy a termekben elhelyezett padok, székek úgy kerüljenek elhelyezésre, hogy a
jelenléti oktatás során a tanulók között biztosítható legyen a 1,5 méteres védőtávolság, elkerülve ezzel
a foglalkozáson kötelező maszkviselést. Ha ennek megoldása a tanulói padok termek közti cseréjét,
bútorzat kipakolását eredményezi, azt 2020. augusztus 31-ig meg kell valósítani. A tantermek előírás
szerinti berendezésének ellenőrzését az igazgatóhelyettes végzi. Ha valamelyik teremben nem oldható
meg az előírt védőtávolság, ott a maszk viselése kötelező, ennek tényét az ajtóra kihelyezett
tájékoztatóban kell rögzíteni.
A tanórákon résztvevő tanulók és oktatók számára a maszk viselése javasolt, az oktató számára a
1,5 méteres védőtávolság biztosítása kötelező.
Felelős: portások, igazgatóhelyettesek, oktatók
Iránymutatás 2.2. pontjához
Az intézményben a 2020/2021. tanév jelenléti oktatással veszi kezdetét a szükséges előírások szigorú
betartása mellett. Az Iránymutatásban engedélyezett online, otthoni felkészüléssel megvalósuló oktatás
lehetőségéről – figyelembe véve Budapest járványügyi adatait – az intézmény vezetőségének és oktatói
testületének véleménye alapján a főigazgatóval történő egyeztetés után születhet döntés. A döntést az
igazgatói utasítás formájában az érintett tanulók, oktatók és szülők tudomására hozza. Egyben
tájékoztatja az érintetteket az új eljárásrend részleteiről is.
Felelős: igazgató
Iránymutatás 2.4. pontjához
A tantermen kívüli, digitális oktatás esetleges bevezetésének előkészítésére az osztályfőnök köteles
rögzíteni és frissíteni osztálya minden tanulójának és szülőjének elérhetőségeit, a Kréta rendszerben.
(rögzítés és ellenőrzés határideje 2020. szeptember 11).
Felelős: osztályfőnökök
a digitális oktatás folytatására javasolt felület: Google Classroom. A munkaközösség-vezetők és az
osztályfőnökök ellenőrzik, hogy a tanulók képesek-e használni a platformot (Elérik-e, be tudnak- e
lépni…).
Felelős: osztályfőnökök, oktatók
A tanulók az első osztályfőnöki órán nyilatkoznak arról, hogy 2020. augusztus 15-31. között jártak-e
külföldön, amennyiben igen, hol. A Nyilatkozat osztályszinten készül el, melyet az érintett osztály
tanulói és az osztályfőnök ír alá.
Ha az intézmény tanulója a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett tartós betegséggel rendelkezik,
és kérelmezi az elméleti foglalkozásokra vonatkozóan a tantermen kívüli oktatás lehetőségét, így
kérelmét orvosi igazolással együtt az igazgatónak kell benyújtania. Engedélyezés esetén a tanuló
hiányzását igazoltnak kell tekinteni. A tanuló osztályfőnökével és oktatóival koordinálja az oktatás
módját, a számonkérés formáit. Gyakorlati foglalkozások esetében csak rendkívül indokolt esetben
engedélyezhető a tantermen kívüli oktatás. Erről az igazgató a szakmai igazgatóhelyettes és

munkaközösségvezető véleményének figyelembevételével egyedileg dönt.
Ha a jelenléti oktatás során egy terembe, öltözőben a tanulói csoportok cserélődnek, úgy a felületek
fertőtlenítéséről az óraközi szünetekben gondoskodni kell. Az órarend készítésénél figyelembe kell
venni azt a szempontot, hogy lehet őség szerint alacsony számú legyen a csoportok cseréje.

2. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
(2020. november 11-től ld. a rendkívüli intézkedéseknél)
Az intézmény egészségügyi szempontból biztonságos környezetének biztosítása során mindenki
számára kötelező érvénnyel alkalmazandó az Iránymutatás 3. pontjában leírtak a következő intézményi
szintű előírásokkal együtt:
Iránymutatás 3.1. pontjához
A gyakorlat megkezdése előtti kötelező szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés
szükséges.
Felelős: oktatók
Iránymutatás 3.2. pontjához
A képzést megelőző oktatás a műhelyben, kiscsoportos formában valósítandó meg, betartva a tanulók
közötti 1,5 méteres védőtávolságot.
Felelős: oktatók
Iránymutatás 3.5. pontjához
A külső képzőhelyek számára az Iránymutatás gyakorlati képzéssel kapcsolatos részét tájékoztatás
céljából meg kell küldeni, felhívva figyelmüket, hogy az abban leírtakat nekik is be kell tartaniuk. Az
Iránymutatást elektronikus formában 2020. október 1-ig a külső képzőhelyek rendelkezésére kell
bocsátani a tájékoztatóval együtt.
Felelős: igazgató

4 A számonkérés, beszámolás rendje a digitális oktatás idején








a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (1) bekezdése alapján “A pedagógus
– a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év
közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti.”
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7. § értelmében
 A pedagógiai programban kell meghatározni az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati
beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendjét.
 A pedagógiai program meghatározza “a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy
gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módját, valamint a magatartás és szorgalom
minősítésének elveit.
 A digitális munkarend bevezetésével az intézmény pedagógiai programja nem változott, ezért a
tanulók értékelését az abban foglaltak szerint továbbra is meg kell tenni.
Minden pedagógusa köteles a tanulók munkáját a digitális oktatás ideje alatt folyamatosan értékelni,
a pedagógiai programban meghatározott elvek szerint, figyelembe véve a digitális oktatás során
kialakult helyzetre.
Különösen legyünk figyelemmel a tanulók, és a szülők leterheltségére, a fokozatosságra, és az
egyéni képességeket is figyelembe vevő értékelésre.
Az értékelés (felelet/dolgozat) tényét a tananyag kiküldésekor jelezni kell.





Az érdemjegyeket a szokásos módon a Krétába be kell vezetni, az érdemjegy megszerzésekor,
azonnal.
Kiscsoportos beszámoltatások, szóbeli számonkérések szervezése az iskola területén megengedett a
járványügyi protokoll betartásával, motiválva ezzel a tanulókat a folyamatos tanulásra.
A beszámoltatás módja lehet továbbá beadandó dolgozat, prezentáció vagy videós beszámoló is.

A digitális oktatás ideje alatti értékelésről a tanulók és a szülők tájékoztatást kapnak a Krétán keresztül,
valamint az iskola honlapján!

5 Kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok
- Szükség esetén a tanulók kollégiumi ellátását segíteni tudjuk.

6 Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények
használata
2020. november 11-től visszavonásig a tornaterem nem használható tanórák megtartására..
Az intézmény egészségügyi szempontból biztonságos környezetének biztosítása során mindenki
számára kötelező érvénnyel alkalmazandó az Iránymutatás 7. pontjában leírtak a következő intézményi
szintű előírásokkal együtt:
A járványügyi helyzet romlása esetén, amennyiben a bérleti szerződés felfüggesztésre kerül, az érintett
bérlőket haladéktalanul értesíteni kell a felfüggesztés tényéről, illetve arról, hogy mely időponttól nem
használhatja az intézmény létesítményeit.
Felelős: gazdasági ügyintéző
Iránymutatás 6.2. pontjához
Az intézményben a testnevelés órákat – amennyiben az időjárás lehetővé teszi – elsősorban az udvaron
kell megtartani. Ugyanakkor itt is fontos szempont a zsúfoltság elkerülése.
A foglalkozások során lehetőség szerint minimálisra kell csökkenteni a sporteszközök használatát. A
testnevelés órát tartó oktató felelőssége és feladata, hogy a használt eszközök fertőtlenítése az
osztályok között megtörténjen.
Felelős: testnevelés szakos oktató

7 Az operatív törzs tájékoztatása
Iránymutatás 7.2. pontjához
Napi jelentés küldése, minden nap 10:00 óráig a kmaszc@kmaszc e-mail címre.

A Helyi Intézkedési Tervet az évnyitó ülésen (2020. aug. 31.) az intézmény oktatói és munkatársai
elfogadták. Az Intézkedési Terv az iskolában, Tangazdaságban és Tanüzemben 2020. szeptember 1-től
kifüggesztésre kerül.
Budapest, 2020. augusztus 31.

Chikány Henrietta
igazgató
A Helyi Intézkedési Terv, módosításra került 2020. október 1-étől.
A módosítás értelmében minden tevékenységnél biztosítjuk, hogy a tanulók által használt tantermek,
tanműhelyek és egyéb helyiség esetében időben és térben elkülönüljön a másirányú használat vagy
működés.
Kiegészült: fertőtlenítési és veszélyhelyzeti eljárási protokollal
A Helyi Intézkedési Terv kiegészítését, módosítását az intézmény oktatói és munkatársai október 1-én
megismerték és elfogadták. A módosított Intézkedési Terv az iskolában, Tangazdaságban és
Tanüzemben 2020. október 1-től kifüggesztésre kerül.
Budapest, 2020. október 1.
Chikány Henrietta
igazgató

A Helyi Intézkedési Terv, módosításra került 2020. november 11-től.
A Helyi Intézkedési Terv kiegészítését, módosítását az intézmény oktatói és munkatársai november 11én megismerték és elfogadták. A módosított Intézkedési Terv az iskolában, Tangazdaságban és
Tanüzemben 2020. november 11-től kifüggesztésre kerül
Budapest, 2020. november 11.

Chikány Henrietta
igazgató

1. számú melléklet
Riasztási protokoll fertőzésgyanú esetén
Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi tünetek egyike:








köhögés
láz
nehézlégzés
szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy zavara
izomfájdalom
torokfájás
hasmenés

köteles azonnal jelenteni meglévő tüneteit


ügyeletes oktató / ápolónő / a vezetőség valamelyik tagja/ az igazgató által megbízott
személy felé

Az az oktató, aki a fenti tüneteket észleli valamelyik tanulón, köteles haladéktalanul értesíteni a
tanuló osztályfőnökét és az előzőekben felsorol személyek valamelyikét.

A gyanús tüneteket mutató személyt ezek után elkülöníteni szükséges. Az elkülönítettet tájékoztatni
kell, hogy további intézkedésig nem hagyhatja el a helyiséget. Továbbá tájékoztatni kell a
fertőzéssel, illetve betartandó óvintézkedéssel (higiénia) kapcsolatban.

Minden olyan személyt fel kell deríteni, aki a vélt vagy valós fertőzöttel kontaktusba került, őket a
többi személytől szintén elkülöníteni szükséges. Számukra szájmaszk viselése további intézkedésig
kötelező. Az érintettek által használt helyiségeket haladéktalanul le kell zárni és fertőtleníteni
szükséges. Az esetről haladéktalanul értesíteni kell: az ápolónőt/ az iskolaorvost / a vezet őség
valamelyik tagját/ az igazgató által megbízott személyt, aki a további intézkedéseket megteszi.
Emellett az osztályfőnök haladéktalanul értesíti a tanuló szülőjét (gondviselőjét) a tanuló panaszairól,
a vírusfertőzés gyanújáról.

2. számú melléklet
Nyilatkozat külföldön való tartózkodásról
Nyilatkozat
Alulírott, a KMASZC Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola munkavállalója /
tanulója nyilatkozom annak vonatkozásában, hogy a 2020. augusztus 15. - augusztus 31. közötti
időszakban jártam-e külföldön. Ha jártam külföldön, úgy megjelölöm azt az országot, ahol
tartózkodtam, illetve kitöltöm a járványügyi válsághelyzet kezelésére vonatkozó Intézkedési terv 3.
számú mellékletében szereplő Nyilatkozatot, illetve a kockázatszűrő kérdőívet.
Nem jártam
Oktató/ munka-

külföldön

vállaló/ tanuló

2020.08.15.-

neve

2020. 08.31.

Jártam külföldön
2020.08.15.2020.08.31. között

Ország

között

Budapest, 2020. ……………………………
Chikány Henrietta
igazgató

Aláírás

3. számú melléklet
Nyilatkozat a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló
341/2020. (VII. 12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról
Nyilatkozat
Alulírott, ............................................................. (név) a KMASZC Soós István Borászati Technikum és
Szakképző Iskola oktatója / munkavállalója / tanulója büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom
annak vonatkozásában, hogy külföldön történő tartózkodásom után a járványügyi készültségi időszak
utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat betartottam.
Budapest, …………… év ……… hó …… nap

………………………………….……………………
………………. nyilatkozattevő aláírása

*Kiskorú tanuló esetén

………………………….………
szülő / gondviselő aláírása*

4. számú melléklet
Általános eljárási protokoll az oktatási intézmények területén történő tartózkodáshoz

épületben a portán mindenkire vonatkozó, kötelező lázmérés történik. A
lázmérésig a maszk használata kötelező!
1. Az

2. A társas érintkezés során az intézmény (zárt) területein a maszk használata kötelező,

amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható. Amennyiben viszont a 1,5 méteres
védőtávolság tartható a maszk használata javasolt.
3. Kerülni kell a közeli kontaktusokat, a 1,5 méteres távolság tartása javasolt a személyek
között.
4. TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a
tanulónak/munkavállalónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak,
vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:
• köhögés;
• nehézlégzés, légszomj;
• láz;
• hidegrázás;
• izomfájdalom;
• torokfájás;
• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is
beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a következő tüneteket is:
•
émelygés,
•
hányás és/vagy
•
hasmenés.
Ha valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az
utasításait.
5. Amennyiben a reggeli hőmérésnél lázat tapasztalunk, azonnal értesíteni kell az igazgatót,
vagy helyettesét. A tanulót elkülönítjük, kikérdezzük, kotroll lázmérést végzünk. A kiskorú
tanuló szülőjét, gondviselőjét értesítjük. Nagykorú tanuló, oktató esetében a háziorvosának
azonnali felhívását kérjük az érintettől, és az iskola épületét azonnal el kell hagynia. További
intézkedésről az igazgató a főigazgató tájékoztatása után dönt.
6. A terem fertőtlenítés eszközeiről és szabályairól minden osztály és munkatárs igazgatói
tájékoztatást kapott. A termeket a tanulók minden második óra után fertőtlenítik, és ezt a
teremben kihelyezett naplóban vezetik. A terem fertőtlenítését az osztályfőnökök,
szaktanárok ellenőrzik. A közös helyiségeket, mosdókat a portások és a takarító fertőtleníti
minden tanóra alatt.

Láz és/vagy tünetek esetén az alábbi kérdéseket kell feltenni:
1.

Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult

•

láz vagy hőemelkedés (37,5 °C);

•

fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;

•

száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;

•

torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,

•

émelygés, hányás, hasmenés?

2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő
beteggel?
3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban
különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja
volt?
6. Járt-e az elmúlt 14 nap során kórházban, ápolási vagy idősotthonban, egészségügyi
intézményben, vagy van-e az Önnel egy háztartásban élők között olyan személy, aki
kórházban tartózkodott?
7. Végzett-e az elmúlt 14 napban önkéntes gondozói, segítői, ápolói munkát?
Bármely kérdésre adott igen válasz esetén, javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat)
elvégzése.

