Intézkedési terv a járványügyi készültség kezelésére
A Szolnoki Szakképzési Centrum intézkedési tervet dolgozott ki a járványügyi készültség bevezetéséről szóló
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre való tekintettel. Az intézkedési
terv tanulókat és szülőket érintő lényeges elemei:
Az iskolaépületet csak egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Tilos az
intézmény területére belépnie annak a tanulónak, dolgozónak, aki a következő tüneteket tapasztalja:
 köhögés,
 nehézlégzés, légszomj,
 láz,
 hidegrázás,
 izomfájdalom,
 torokfájás,
 újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar,
 émelygés, hányás,
 hasmenés.
Ha a tanuló ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul értesíteni kell a háziorvost és követni az utasításait.
A személyi higiéné betartása kötelező!
 gyakori szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés,
 köhögési etikett betartása,
 az arc felesleges érintésének kerülése,
 a szájat és az orrot eltakaró maszk használata.
2020. 09. 09-i naptól további intézkedésig tanuló az iskolába védőmaszk nélkül nem léphet be!!! A maszk
meglétét, viselését az ügyeletes tanár ellenőrzi.
Tilos a csoportosulás mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt!
A bejáratnál kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítő használata az iskolába való érkezéskor!
Étkezések előtt és után a szappanos kézmosás javasolt.
Várakozáskor a büfénél, menzánál, titkárságnál, tanárinál és minden egyéb irodánál be kell tartani a várakozók
között a másfél méteres távolságot!!! A titkárságra várakozó, sorban álló tanulók a csapóajtón kívül várakozzanak.
A titkárságra, tanári folyosóra belépés csak orrot, szájat eltakaró maszkban történhet.
A közösségi terekben szintén be kell tartani a másfél méteres távolságot. Ezért egyszerre csak annyi tanuló
tartózkodhat a zsibongókban, folyosókon, hogy ez tartható legyen. Erre az ügyeletes tanárok fognak figyelni.
Ha a másfél méteres védőtávolság nem tartható, a maszk viselése kötelező! Vonatkozik ez a tanítási órákra is!
A tantermekben folyamatosan szellőztessenek a tanulók, ne csak a szünetekben. A szellőztetés betartásáért a
hetesek felelnek.
Ha bármelyik tanuló az iskolában a fertőzésre vagy betegségre utaló tüneteket észlel magán, azonnal jelezze
osztályfőnökének vagy tanárának vagy a folyosóügyeletes tanárnak. A beteg tanulót el kell különítenünk, értesítjük
az orvost, aki dönt a további teendőkről. A szülőt is értesítjük, aki a továbbiakban az orvos utasításai szerint járhat
el.
A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza!
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