Járványügyi készültség esetén alkalmazandó rendkívüli
szabályok
1. A maszk használata az iskola területén ajánlott, de nem kötelező! Kivételt képeznek
a következő helyiségek, amelyek csak maszkhasználat mellet látogathatók:
 Az iskola Titkársága, ahol a titkári alkalmazottakon kívül maximum 2 fő
tartózkodhat.
 Az iskola Gazdasági irodája, ahol a gazdasági ügyintézőkön kívül maximum
2 fő tartózkodhat.
 Az iskola büféjében, ahol a másfélméteres távolság betartása is kötelező.
Ajánlott, hogy a tanulók az otthonról hozott élelmiszert, ennivalót részesítsék
előnybe a csoportosulás elkerülése érdekében.
 Az iskola tanterme, amennyiben nem biztosítható a tanulók közötti másfél
méteres védőtávolság betartása.
2. A tantermek és illemhelységek, valamint a portán történő belépés esetén biztosítani
kell a kézfertőtlenítéshez szükséges eszközöket, amelyek használata kötelező.
3. Az illemhelységek befogadóképességének erejéig lehet használni ezeket a
helyiségeket a csoportosulás elkerülése érdekében.
4. A portán történő belépés esetén a tanulók szúrópróbaszerű hőmérséklet vizsgálata
kötelező, ezt a portán elhelyezett füzetben vezetni kell! A portán történő belépéskor az
oktatók esetében minden oktató hőmérsékletét meg kell mérni minden egyes napon!
5. Ha az iskolával jog- vagy munkaviszonyban nem álló személy érkezik az
intézménybe, akkor a mindenkori maszkhasználat és lázmérés kötelező. A portán
vezetett füzetben bejegyzésre kerül a látogatás célja, a látogatott célszemély, és az
intézményben történő tartózkodás várható időtartama.
6. A tanórán a másfélméteres védőtávolság betartása nem kötelező, de ajánlott.
Amennyiben a terem befogadóképessége lehetővé teszi, a tanulóknak olyan ülésrendet
kell kialakítani, amely lehetővé teszi a védőtávolság megtartását.
7. A tünetek észlelése esetén a tünetet észlelő személy az oktató szobákban elhelyezett
8. melléklet alapján jegyzőkönyvet vesz fel és haladéktalanul értesíti az ügyeletes
vezetőt. (A vezetők ügyeleti rendje szintén megtalálható az oktatói szobákban.)
8. A tünetek észlelésekor a telefon, e-mail üzenetek és a KRÉTA rendszeren keresztüli
üzenetküldés a preferált kommunikációs csatornák.
9. Amennyiben a tanuló vagy valamely vele egy háztartásban élő külföldön tartózkodott,
köteles az iskolát értesíteni erről, és szükség esetén két hetet házi karanténban tölteni.

