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Szegedi SZC

Tisztelt Szülő! Kedves Tanuló!
Iskolánk tanulói és dolgozói egészségének védelme, valamint a tanítás zavartalansága
érdekében, a fenntartó minisztérium (ITM) által az egészségügyi válsághelyzetre vonatkozóan
kiadott ajánlást figyelembe véve és az oktatói testület döntése alapján az alábbi szabályok
betartását rendelem el:
1. Kockázatszűrő kérdőív kötelező kitöltése (elektronikusan).
A kitöltés minden vasváris tanuló és képzésben részt vevő személy számára kötelező.
Kitöltött kérdőív hiányában a tanuló nem léphet be iskolánkba, nem kezdheti meg a
2020/2021. tanévet. Határidő: 2020. augusztus 31. 12 óra
2. Tilos az intézmény területére belépnie annak a tanulónak, akinek az új típusú
koronavírusra jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt
magán ilyen tüneteket (lásd az 1. számú mellékletet).
3. Az iskolába arcvédő maszkban kell érkezni, a bejáratnál kötelező kézfertőtlenítést
végezni és betartani a 1,5 méteres védőtávolságot.
4. A tanteremben intenzív szellőztetés szükséges, a felületek folyamatos fertőtlenítéséről
gondoskodunk.
5. Kiemelten fontos a korábban megszokott, fizikai közelséggel járó üdvözlési formák
(ölelés, puszi, kézfogás) mellőzése, alternatív formák alkalmazása, valamint a gyakori
és alapos kézmosás.
6. A tanórák közötti helyváltoztatáskor a maszk használata kötelező.
7. A közösségi terekben (folyosó, mosdók, büfé, könyvtár stb.) csak a legszükségesebb
ideig és maszkban szabad tartózkodni (védőtávolság!).
8. A külföldi lakcímmel rendelkező, külföldről érkező vagy külföldön járt tanulókra
vonatkozóan az EMMI által kiadott eljárásrendet kell alkalmaznunk (lásd a 2. számú
mellékletet).
A fenti szabályok 2020. szeptember 1-től visszavonásig érvényesek.
Szeged, 2020. augusztus 27.
Sutka Irén
igazgató

1. számú melléklet

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium

FELSŐOKTATÁSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT
FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁGA által kiadott
Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő
megszervezéséhez című dokumentum melléklete
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.

2. számú melléklet

