Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre
Technikum és Gimnázium
JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV
1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások,
irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
1.2. Az intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző
tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.
1.3. A személyi higiéné betartása mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a
gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett
betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot
eltakaró maszk használatára vonatkozó szabályok betartását.
1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása rendkívül fontos. A sorbanállás szabályait
figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól
látható jelzéssel (jelölő szalagok, figyelemfelhívó táblák) biztosítjuk (aula, büfé,
titkárság stb.).
1.5. Jogviszonnyal rendelkezők a főbejáraton és a parkoló felöli oldalsó bejáraton keresztül
léphetnek az intézménybe kézfertőtlenítés és lázmérés után.
Tanulók reggeli belépése az intézménybe:
- főbejáraton keresztül: 7-8-9-10. évfolyam
- parkoló felöli oldalsó bejáraton: 11-12-13. évfolyam
A jogviszonnyal nem rendelkezőknek az intézményben maszk viselése kötelező.
Bejutás az intézménybe: főbejárattól jobbra eső oldalsó ajtó.
1.6. Belépéskor és távozáskor, illetve a közösségi terekben való tartózkodás idején a
maszk viselése kötelező!
1.7. A tanulók (kísérők nélkül) a hivatali ügyeket a szünetben intézhetik, betartva a
sorbanállás szabályait.
1.8. Fokozottan ügyelünk az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő
(virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és
takarítószerek használatára. A feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő
koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.
1.9. A gyakran érintett felületeket – legalább kétóránként – fertőtlenítjük (ajtókilincs,
kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.).
1.10. Az oktatási helyiségeket, irodákat minden szünetben szellőztetni kell.
1.11. Az intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás formái: honlap, Facebook oldal,
KRÉTA, bejárati ajtók, hirdető felületek, szóbeli és írásbeli információmegosztás
osztályfőnöki órákon.
1.12. Gondoskodunk az intézkedési protokollok kiegészítéséről, aktualizálásáról a
járványhelyzet alakulásához igazodva.
1.13. Amennyiben fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítunk azonnal értesítjük a
tanuló gondviselőjét és a járványügyi hatóságokat.
A tevékenységek dokumentálása, ellenőrzése az intézmény feladata.
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2. A tanórák látogatása
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

A tanórákon lehetőség szerint biztosítjuk a 1,5 méteres védőtávolságot. Amennyiben a
1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tanulók számára a saját maszk viselése
ajánlott.
A Classroom csoportok létrehozásával felkészülünk az esetleges online oktatásra.
A tanulókkal, szülőkkel, képzésben résztvevőkkel a kapcsolattartás a KRÉTA
rendszeren keresztül valósul meg. A dolgozatokat szülői kérésre szkennelve is
eljuttatjuk.
A tanév kezdésekor kérünk a szülőktől írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az
elmúlt két hét során jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi
készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben
foglalt szabályok betartásáról.
Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát
alkalmazzuk, de speciális esetekben indokolt lehet az online oktatási mód részbeni
alkalmazása is.
A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítjuk
(dokumentáljuk).

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

A gyakorlaton résztvevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok
vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy
alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén
biztosítják. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk
használata ajánlott. A külső gyakorlati képzőhelyen a helyi járványügyi szabályok
érvényesek.
A tűz- és munkavédelmi oktatás kiscsoportos formában az első gyakorlati órán valósul
meg.
Az oktató kiemelt feladata a helyes egyéni védőeszköz-használat folyamatos
ellenőrzése.
A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az
általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le. Az
egészségügyi demonstrációs termekben a gyakorlati tevékenység befejezése előtt a
képzésben résztvevők a használt felületeket lefertőtlenítik.
A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell
tartani.
Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű
betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói
csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.
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4. A számonkérés, beszámolás rendje
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

A szóbeli vizsgák szervezése (érettségi, szakmai) az előzetesen megtervezett
lebonyolítása rend szerint történik, biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
Írásbeli vizsgák esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges, javasolt
a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után
biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
A vizsgákon kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet
részt.
Szóbeli és írásbeli vizsgák alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem
tartható, maszk viselése kötelező. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a
munkafelületeken és a segédeszközökön.

5. Tanévnyitó, illetve rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások
5.1.

A tanévnyitó ünnepséget két részletben – lehetőség szerint a szabadban – szervezzük
meg, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A lebonyolítás során
figyelembe vesszük a védőtávolság (1,5 méter) betartását.

5.2.

A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a 1,5
méteres személyes távolság nem tartható.

5.3.

A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerüljük.

5.4.

Az össztanulói rendezvények megtartása a járványügyi helyzet függvényében történik.

6. Sportlétesítmények, uszodák, szabadidős létesítmények használata
6.1.

Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem
mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.

6.2.

A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében előnyben részesítjük a kiscsoportos
tevékenységeket. A foglalkozások, programok során betartatjuk 1,5-2 méteres
védőtávolságot.

6.3.

A tevékenységeket a nap folyamán időben elosztjuk, a szabadban szervezzük meg, hogy
egyszerre minél kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.

6.4.

A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható
feladatokra helyezzük a hangsúlyt.

6.5.

Az úszásoktatás helyett más sporttevékenységeket szervezünk.

6.6.

A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek higiéniai állapotának fenntartása
során az előírt takarítási útmutatót teljes körűen betartjuk. A takarítási útmutatót
igazgatói utasítás alapján a gondnok készíti.
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7. Kollégiumi elhelyezésre vonatkozó járványügyi szabályok
A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem
mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek esetleges
meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat, melyet a mellékletként szolgáló nyilatkozat
kitöltésével tehetnek meg.
-

-

-

-

A beköltözésénél, valamint időszakonként testhőmérés szükséges érintésmentes
lázmérővel.
A beköltöztetési adminisztráció kizárólag orrot és szájat eltakaró maszk viselésével,
kézfertőtlenítő belépéskori használatával, és lehetőség szerint saját toll használatával
történik, egyedül, családtagok, barátok nélkül.
A személyes dolgok szobába való szállításához a hallgató 1 fős kíséretet hozhat magával,
aki szintén maszkot viselve, kézfertőtlenítés után léphet be az épületbe.
A pihenőterek, közös használatú helyiségek berendezéseinek számát szükség szerint
csökkentjük a zsúfoltság elkerülése érdekében.
A szilenciumi, és egyéb foglalkozások alkalmával fokozottan ügyelünk a
távolságtartásra, ennek érdekében a tanulók kiscsoportos foglalkozásokon vesznek részt.
A konditeremben egyszerre 2 tanuló tartózkodhat, az ügyeletes nevelőtanár felügyelete
mellett.
A sportolási lehetőségek közül javasoljuk a szabadtéri kondícionáló eszközök, illetve a
sportpályák használatát.
A kollégiumi közösségi szoba, („babzsákos”) ideiglenesen nem használható, mivel az ott
található berendezési tárgyak folyamatos fertőtlenítése nem megoldható, mivel a
babzsákok szövetborítása ezt nem teszi lehetővé.
A közös helyiségekben (konyha, mosókonyha) egyszerre maximum két fő tartózkodhat.
A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani és rendszeresen fertőtleníteni.
Étkezések alkalmával az ebédlőben a fizikai távolságtartás betartása szükséges.
A kollégiumi lépcsőházakban, illetve szintenként, a lakószobák előtti folyosókon virucid
hatású kézfertőtlenítő készülékek kerülnek kihelyezésre, melyeket folyamatosan fel kell
tölteni.
A kollégiumban csak a kollégisták és a kollégiumi dolgozók vagy a kollégiumvezetői
engedéllyel rendelkezők tartózkodhatnak.
A kollégiumi szobákban csak a szoba lakói tartózkodhatnak.
A tanév közbeni külföldi utazásról előre értesíteni kell a kollégium vezetőjét e-mailben.
Szobacsere csak rendkívüli esetben kérhető és engedélyezhető.

A személyi higiéné betartása a kollégium minden tanulója és dolgozója részéről szükséges. Ez
magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési
etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot
eltakaró eszköz használatára vonatkozó szabályok betartását. A megfelelő fizikai távolságtartás
betartása a kollégium területén belül rendkívül fontos a vírus tovább terjedésének
megakadályozásában.
A kollégiumban lakó tanulók kötelessége, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van,
azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért ott tartózkodásuk ideje
alatt a kollégiumban dolgozók a felelősek a szülő helyett, ezért a tanulókat a csoportvezetők
naponta kikérdezik (szóban) egészségi állapotukról, és szükség szerint, panaszok esetén
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testhőmérséklet-mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A koronavírus
megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.
A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak
megfelelően kell megszervezni, ennek érdekében a kollégium a férőhelyek 10 %-át üresen
tartja.
Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az
érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan az NNK
honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele.

INTÉZMÉNYI MUNKACSOPORTOK
Az oktatás egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez az intézmény
munkacsoportokat hozott létre

Oktatásszervezési

Digitális

Egészségügyi

Bartha János
igazgatóhelyettes

Déri Ildikó
igazgatóhelyettes

Szakács Ibolya
igazgatóhelyettes

Sipos Margit Erika

Mesterné Subicz Erika

Horváth Veronika

Tóth Ágnes Katalin

Mészáros Róbert

Bogdánné Basa Eszter

Polyák Réka

Miklós Csaba

Juhász Kinga (gazdasági ügyintéző)

Füstösné Cseresnyés Katalin

Papp Péter

Tamás Péter (diplomás ápoló)

Jeszencsák Edvin

Böndicz János

Pap László (gondnok)

Szakács Lehel Sándor

rendszergazda

Novák Anita (laboráns)

A munkacsoportok munkáját Cseh Tamás Attila igazgató ellenőrzi.

OKTATÁSSZERVEZÉSI MUNKACSOPORT TERVE
1. Tanulócsoportok elhelyezése, tanórák rendje
 Az iskolába érkezéskor, ha szükséges, a testhőmérséklet-mérés után a tanulók a lehető
leggyorsabban közelítsék meg tantermüket. Az intézmény előtt, illetve az intézmény
közösségi tereiben kerülni kell a csoportosulást.
 A tanulók csak az órarendben szereplő tanteremben tartózkodhatnak, szünetekben nem
mehetnek át másik terembe.
 Az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják.
 Csoportbontás esetén is állandó tantermet jelölünk ki a tanulóknak, ehhez a kollégium
tantermei is rendelkezésre állnak.
2. Gyakorlat szervezése
 Amennyiben a digitális oktatás bevezetésre kerül, a gyakorlati oktatás akadályoztatása
esetén az elméleti órákat átütemezzük, a gyakorlati órák tömbösítve kerülnek megtartásra.
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3. Étkezés rendje
 A tanulók étkezése a kollégiumban történik, ami az étkezést biztosító szervezet (NINESZ)
által kialakított ütemezés szerint folyik.
 Az iskolában üzemeltetett büfé használatánál az aulában kijelölt távolságtartás kötelező.
4. A tanítási és közösségi terek használatának szabályai
 A járványügyi szempontokat előtérbe helyezve - egyidejűleg a pedagógiai szempontokat
háttérbe helyezve - kerüljük a kooperatív tanulásszervezési módokat, előnyben részesítsük
a hagyományos tanulásszervezési módokat és az IKT használatát.
 A közösségi terekben csak a legszükségesebb esetben tartózkodhatnak a diákok (büfé,
helyiségváltás, könyvtár…), egyszerre csak annyi tanuló, hogy betartható legyen a 1,5
méteres védőtávolság.
 A közösségi tereken, a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben,
ezért a testnevelés órák előtt az öltözők zsúfoltságának elkerülése végett a tornaterem egy
része öltözőként funkcionál.
5. A kollégiumi lakhatásra vonatkozó szabályok
 A kollégiumi lakhatásra vonatkozó egyedi szabályok az intézményi intézkedési tervben
megtalálhatóak.
6. Az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel
szabályainak meghatározása
 Nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség,
kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az alapvető
egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés, szellőztetés).
 A járványügyi helyzet kedvezőtlen alakulása esetén a nagy létszámú osztályok esetében a
részleges digitális munkarend kialakításával csökkenteni tudjuk a fertőzésveszélyt, A/B
hét bevezetésével, így az osztálylétszám felére csökkentésével, 1 hét iskolai oktatás, 1 hét
digitális oktatás.
 A hét: 7., 9., 12-13. évfolyamos tanulók
 B hét: 8., 10-11. évfolyamos tanulók
Jelenléti oktatás során ismeretközlés, új tananyag feldolgozása történik.
Digitális oktatás során a hangsúlyt az elmélyítésre, gyakorlásra és ellenőrzésre helyezzük.
7. Szülői tájékoztatók, értekezletek rendje
 Oktatói értekezleteket lehetőség szerint online, vagy kiscsoportos formában szervezzük.
 Személyes részvételt kívánó szülői értekezleteket a bejövő és a végzős osztályok
tarthatnak, a járványügyi protokoll szigorú betartása mellett, helyszínéül az aula ajánlott.
 A csoportosulások elkerülése, illetve a szükséges fertőtlenítések elvégzésének biztosítása
érdekében egy napon csak egy osztály tarthat szülői értekezletet.
 A többi osztály számára személyes részvételt kívánó szülői értekezletet nem tartunk, a
szükséges információkat elektronikus felületeken (KRÉTA) küldött üzenet formájában
juttatjuk el a szülőkhöz.
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8. Az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől való
távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás
feltételeinek biztosítottságára
 Azoknak a tanulóknak, akiknek az otthonában nem áll rendelkezésre olyan digitális
eszköz, mely lehetővé teszi a digitális oktatásban való részvétel lehetőségét, kollégiumi
ellátást biztosítunk, ahol a hozzáférés megoldott.
 Betegség miatti hiányzás esetén a digitális munkarend eddigi eljárásrendje szerint a tanuló
a KRÉTA rendszerben követi a tananyagot és a házi feladatot, így teljesíti a tantervi
követelményeket.
DIGITÁLIS MUNKACSOPORT TERVE
A jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát alkalmazzuk,
de speciális esetekben indokolt lehet az online/digitális oktatási mód részleges vagy teljes
alkalmazása is.
Ennek megvalósításához a következő lépéseket tesszük:
1. Létrehozzuk a digitális munkacsoportot.
2. A digitális munkacsoport Google űrlapon keresztül felméri az iskola, a tanulók és az oktatók
technikai eszközeit, azok állapotát, a használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások körét, a
tanulók és az oktataók lakhatási körülményeket, majd ezeket összesíti.
3. A felmérés eredményeit felhasználva intézményünk tervet készít a pedagógusok és a tanulók
hiányzó eszközeinek biztosítására (amennyiben lehetséges).
4. A tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő
kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása:
 Az online oktatásra történő részleges vagy teljes átállásról a szülők/diákok tájékoztatása
az iskola honlapján, facebook oldalán, a Kréta rendszeren keresztül történik.
 Az online oktatás alatt a szülőkkel a Kréta rendszeren keresztül tartjuk a kapcsolatot, ha
szükséges online szülői értekezletet szervezünk, melyhez a G Suit Meet alkalmazását
használjuk.
 Az online oktatás alatt a pedagógusokkal/ munkatársakkal e-mailen keresztül történik a
kapcsolattartás. az értekezleteket a G Suit Meet alkalmazását felhasználva szervezzük
meg.
 A Google Tanterem csoportjait a tantermi oktatás első két hetében létrehozzuk, s a
tanulókkal történő kapcsolattartás ezen és a Kréta rendszeren keresztül valósul meg.
 A gyakorlati oktatás duális képzés esetén a képzőkkel együttműködve, az általuk használt
intézkedési terv alapján történik.
EGÉSZSÉGÜGYI MUNKACSOPORT TERVE
Feladat
Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
Az intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges,
koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
Az iskolai beléptetés szabályai:

Felelős
Cseh Tamás Attila ig.
oktatók
osztályfőnökök
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- a helyi és a kollégiumban elhelyezett tanulók 7.40-ig érkezzenek meg a
csoportosulás elkerülése érdekében
- főbejáraton keresztül érkezik: 7-8-9-10. évfolyam
- parkoló felöli oldalsó bejáraton érkezik: 11-12-13. évfolyam
- a jogviszonnyal nem rendelkezőknek az intézményben maszk viselése
kötelező. Bejutás az intézménybe: főbejárattól jobbra eső oldalsó ajtó.
- maszk viselése és kézfertőtlenítés kötelező
A személyi higiéné betartatása: gyakori szappanos kézmosás vagy
alkoholos kézfertőtlenítés, a köhögési etikett betartása, az arc felesleges
érintésének kerülése, a kézfogás és ölelés mellőzése, a szájat és az orrot
eltakaró maszk használata
Belépéskor és távozáskor, illetve a közösségi terekben való tartózkodás
idején a maszk viselése kötelező!
Kézmosás, kézfertőtlenítés, védőfelszerelések használatának oktatása
oktatóvideókkal
Gyakorlati oktatás
A fizikai távolságtartás: 1,5 méteres távolság betartása tanórákon és
szünetekben.
Tanórák közti szünetekben a tanulók a tanteremben maradnak.
Egy helyiségben csak az adott osztályban/csoportban tanuló diákok
tartózkodhatnak.
Folyamatos szellőztetés minden helyiségben.
A gyakran érintett felületek kétóránkénti fertőtlenítése virucid
fertőtlenítőszerrel, megfelelő koncentrációban és behatási ideig.
Azokban a helyiségekben, ahol a tanulócsoportok váltják egymást, minden
szünetben felületfertőtlenítés szükséges.
A szappanok, kézfertőtlenítők és felületfertőtlenítők rendelkezésre
bocsátása, ellenőrzés.
Az intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás a tanulók és a szülők részére
Szakmai gyakorlati órákon: kézfertőtlenítés, távolságtartás, védőeszközök
használata, használati tárgyak fertőtlenítése, a tanóra végén felületek
fertőtlenítése
COVID-19 fertőzésre utaló panasz, tünet észlelése esetén:
értesíteni: a tanuló osztályfőnökét, az ápolót
 az igazgatót
 a tanuló szüleit
 a tanuló háziorvosát
a tanuló elkülönítése jól szellőztethető helyiségben, csukott ajtó mellett,
orr-szájmaszkban
a tanuló felügyelete
a kontaktok elkülönítése és tájékoztatása
hivatalos jelentés
Az elkülönítés helyisége a testnevelési tanári szoba.
Az elkülönített tanuló távozása után a helyiségben záró fertőtlenítést kell
végezni.

Novák Anita
Pap László

oktatók, ügyeletes
oktatók
osztályfőnökök
Bogdánné Basa Eszter
oktatók, ügyeletes
oktatók
oktatók
takarítószemélyzet

Pap László
osztályfőnökök
oktatók
az észlelő oktató
osztályfőnök

ápoló
ápoló
osztályfőnök
igazgató
takarító személyzet

Nagyatád, 2020. szeptember 04.

Cseh Tamás Attila
igazgató
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1. számú melléklet
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a
tanulónak/dolgozónak, 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 olyan tüneteket, mint például:
-

émelygés,
hányás és/vagy
hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát,
és kövesse az utasításait.
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2. számú melléklet
Amennyiben a szakképző intézmény kockázatszűrő kérdőív bevezetését kívánja alkalmazni,
az alábbi kérdéseket javasolt feltenni az érintetteknek:
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?
Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.
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