Külön rendelkezések az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felelős Államtitkársága által kiadott
ágazati ajánlás, valamint a Ceglédi Szakképzési Centrum Kancellári utasítása alapján a szakképzés
egészségügyi válsághelyzet során történő eljárásrend megszervezéséhez
Az intézményben a takarítási és fertőtlenítési protokoll szerint szerveződik a technikai személyzet munkája,
biztosítva az ajánlásban/utasításban megfogalmazottakat. A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit,
tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Ennek
érvényre juttatása érdekében:
Az iskolákban belépéskor naponta:
 lázmérést kell végezni:
 a tanulók esetében és
 a személyi állomány tekintetében általánosan.
 kezet kell fertőtleníteni,
 maszkot kell feltenni. (A maszk nélkül az iskolába érkező tanuló számára első alkalommal maszk
vételezései lehetőséget kell biztosítani ingyenesen. Amennyiben a tanuló rendszeresen nem
hoz, vagy nem vesz fel maszkot, az iskolába nem jöhet be, hiányzása igazolatlan.)
 légkondicionáló berendezést üzemeltetni tilos! (Kivéve a szerverszobát. A szerverszobában lévő
légkondicionáló berendezést minden hó 4. napjáig vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni
szükséges.)
Az iskolában való tartózkodás alatt:
 maszk használata kötelező orrot és szájat is eltakaró módon.
 az osztályok állandó tanteremben tanulnak (kivétel informatika, nyelvi órák és testnevelés),
 az osztály vagy csoport tanulói a tanteremből való távozáskor a tanár irányításával a kihelyezett
fertőtlenítő kendőkkel alaposan letisztítja az általa használt asztalát, székét illetve eszközeit.
 1,5 m-es távolságtartás kötelező, különösen a közösségi terekben (büfé, aula, mosdók)
 a mosóban 3 főnél több személy nem tartózkodhat,
 a büfében egyszerre két vásároló személy lehet, a várakozók a kihelyezett 1,5 m-es
távolságtartásra figyelmeztető jelek szerint várakozhat a folyosón.
 a titkárságon egy időben csak két ügyet intéző személy tartózkodhat az iskolatitkáron és az
asszisztensen kívül.
 az igazgató-helyettesi szobában a vezetőkön kívül egy időben csak két ügyet intéző személy
tartózkodhat.
 az öltözőket csak egy-egy osztály/csoport használhatja egyidejűleg. Az osztályok távozását
követően az öltőzőkben felületi fertőtlenítés szükséges.
 A helyiségek ablakait folyamatosan nyitva kell tartani a megfelelő légáramlás biztosítása
érdekében.
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Beteg vagy fertőzésgyanús személyek szűrésére alkalmazandó eljárás
 az iskola megkezdésekor az osztályfőnök a főigazgató és a kancellár közös 3/2020. sz.
utasításának 3. sz. melléklete szerinti kérdőívet kitölteti a tanulókkal.
 aki magán vagy az iskolában bármely személyen az alábbi tüneteket észleli, köteles jelenteni azt
Zöld Barbara védőnőnek és az iskola igazgatójának.
 köhögés (gyakori)
 nehézlégzés, légszomj
 láz (37,5 C fölött)
 hidegrázás
 izom- és ízületi fájdalom, mely eddig nem jelentkezett
 torokfájás
 újonnan kialakult ízlelési és szaglászavar
 hányás, hasmenés.
 a fertőzésgyanús személyt az orvosi szobában kell elkülöníteni.
 az iskola védőnője megvizsgálja az elkülönített személyt, majd kitölteti vele az Utasítás 2.sz
nyilatkozatát, és a megadott adatok alapján értesíti a személy házi orvosát.
 a védőnő nyilvántartja a házi orvosok által házi karanténba helyezett személyeket, és azokról
jelentést tesz az iskola igazgatójának, illetve tanulók esetén felírja nevüket és a házi karantén
kezdeti és tervezett befejezési időpontját a tanári szobában az erre a célra rendszeresített
táblára.
 a házi karanténba helyezett vagy a házi orvos visszajelzése által PCR-teszttel validált COVID-19
vírussal fertőzött tanuló számára a tanári szobában kiírásra került tanulók számára a
tananyagot a szaktanárok digitális úton juttatják el.
Az intézményen belüli információáramlás rendje


A nevelőtestület tájékoztatása
 a szerda 1. órában (heti értekezlet)
 sürgős esetben, óraközi szünetben (rendkívüli értekezlet)
 e-mailben az iskolatitkárságon keresztül
 tanári szobában üzenő falon
 tanári szobában a COVID-19 tájékoztató táblán
 osztályfőnök személyesen a szaktanárokat köteles tájékoztatni az osztályában előforduló
fertőzés-gyanúról.

