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Járványügyi tájékoztatás
intézményi intézkedési terv
1. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból
biztonságos környezet kialakítása
1.1 Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások,
irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
1.2. A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges,
koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
1.3. A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára 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 (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.
1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás (1,5 méter) betartása az intézmény területén belül
rendkívül fontos.
1.5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése
kötelező.
1.6. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre.
2. A tanórák látogatása, a beiratkozás
2.1. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező, 1,5
méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók számára a maszk
viselése ajánlott.
2.2. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során
az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket is
széleskörűen alkalmazni javasolt.
3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános
higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos
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kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén
biztosítani kell. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a
maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.
3.2. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell
tartani.
3.3. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű
betartása szükséges.
4. A számonkérés, beszámolás rendje
4.1. Szóbeli és írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása
szükséges.
5. Kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok
5.1. A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket
nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat.
5.2. A kollégiumban, ha zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen
tartózkodik és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező. A közös
használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben
is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.
6. Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások
6.1. A zárt térben megrendezésre kerülő tanévnyitó rendezvényeken maszk használata
kötelező, ha a 1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben tartható a 1,5 méter
távolság, a maszk viselése javasolt.
6.2. A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a 1,5
méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság tartható, a
maszk viselése ajánlott.
7. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata
7.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem
mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC
MAKÓI NÁVAY LAJOS
TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM
OM azonosító: 203039/007
6900 Makó, Posta u. 4-6.
06-62-510-917
kerititkarsag@gmail.com

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.

