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ELJÁRÁSREND
a 2020/2021. tanévben a Fodor József Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskolában
a járványügyi készenlét idején alkalmazandó tevékenységekről

Jelen eljárásrend az Emberi Erőforrások Minisztériuma VIII/5305-1/2020/KOHAT ikt.
számú levelének mellékletét képező Intézkedési Terv, valamint a Felsőoktatásért, Innovációért
és Szakképzésért Felelős Államtitkárság ágazati ajánlása alapján készült, az azokban foglalt
keretek és azok hatálya alapján.
Takarítás
- Az iskolában minden tanítási napon, legalább kétszer, fertőtlenítő takarítást kell végezni
a tanulók és az alkalmazottak által használt helyiségekben, különös tekintettel a
tantermekre, tanári szobákra, irodákra, mosdókra, könyvtárra. A fertőtlenítő
takarításnak különösen ki kell terjednie a különböző felületekre (pad, asztal, szék, ajtó,
billentyűzet, korlát, …) A fertőtlenítő takarítás megtörténtét külön dokumentumban kell
regisztrálni, melyet a gondnok vezet.
- A fertőtlenítő takarításhoz szükséges vegyszerek, eszközök beszerzését a takarítók
csoportvezetője kezdeményezi, és a műszaki vezető intézi.
Helyiségek használati rendje
- A tanítási szünetekben a tanulók elsősorban az udvaron tartózkodjanak, ahol az előírt
egészségügyi távolságot (1,5 m) tartsák meg! Rossz idő esetén a zsibongóban és az
iskolai lépcsőházakban, folyosókon tartózkodjanak, de lehetőleg ezeken a helyeken is
tartsák be az előírt távolságot! A könyvtárat csak könyvkölcsönzési céllal lehet
felkeresni. A kölcsönzés során a könyvtáros utasításait be kell tartani. A lyukas órán
levő tanulók elsősorban az udvaron, esetleg a zsibongóban tartózkodjanak.
- A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell
tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, elkerítéssel, …) szükséges biztosítani
(könyvtárban, kávéautomatánál, irodákban stb.).
- A tanítás kezdete előtt, ill. a tanítás végeztével a tanulók kerüljék a csoportosulást az
iskola területén kívül is!
- A járványügyi készenlét idejére (néhány kivételtől eltekintve) osztálytermi
foglalkozásokat tartunk.
- A tanítás ideje alatt az osztálytermekben lehetőleg folyamatos legyen a szellőztetés.
- Az osztálytermekben kézfertőtlenítőt biztosítunk, amelyet belépéskor kötelező
használni, egyébként szükség szerint lehet használni.
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Az osztálytermekben úgy helyezkedjenek el a tanulók, hogy az előírt egészségügyi
távolságot (1,5 m) be tudják tartani.
A testnevelés órákat alapvetően a szabadban tartjuk meg. Rossz idő esetén használjuk a
tornacsarnokot, azonban ekkor is kerülni kell a szoros testi kontaktussal járó feladatok
végrehajtását.
A mosdókban, az épületek bejáratainál fertőtlenítő kézmosót biztosítunk, amit
belépéskor használni kötelező.
A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos
kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítjuk.
A gyakorlati foglalkozások alatt is – lehetőség szerint – be kell tartani az előírt
távolságot. A közösen használt eszközöket a gyakorlat végeztével a gyakorlatot vezető
oktató utasítása szerint fertőtleníteni kell.
A pék tanműhely árukiadójában – az ott dolgozókon kívül - egyszerre csak egy személy
tartózkodhat, és belépéskor köteles a kézfertőtlenítőt használni.

Maszk viselése
- az iskola zárt helyiségeiben (tantermek, folyosók, tanműhelyek, szociális helyiségek,
irodák, …) az orrot-szájat eltakaró maszk viselése kötelező.
o kivétel: testnevelés órák
o amennyiben egy helyiségben egy fő tartózkodik, akkor nem szükséges a
maszkot viselnie, de amennyiben valaki belép a helyiségben, akkortól kezdve
mindkét félnek viselnie kell
- maszkot mindenkinek magának kell beszereznie. Amennyiben nem hozott magával, úgy
az iskola biztosít számára egyszer használatos maszkot.
- Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek az iskolában maszk viselése kötelező. Erre a
mindenkori portásoknak fel kell hívni a belépők figyelmét. Amennyiben a belépő nem
rendelkezik maszkkal, akkor biztosítani kell számára egyet a portán elhelyezett
készletből.
Belépés az iskolába
- az iskolába belépő diákok testhőmérsékletét a portán meg kell mérni. Amennyiben
kóros eltérést (37,0 oC feletti testhőmérséklet) tapasztal a testhőmérsékletet mérő
személy, úgy
o a reggeli időszakban (5:45 – 7:30 között) a gyakorlatot/órát tartó oktatónak jelzi
a problémát, aki gondoskodik a tanuló elkülönítéséről és azonnal értesíti a
szülőt/gondviselőt, majd az értesítést követően a szülő/gondviselő utasításai
szerint elkülönítve tartja a tanulót vagy hazaküldi
o a délelőtti időszakban (7:30-tól) belépő, lázas tanuló esetében értesíti az
osztályfőnököt/órát tartó tanárt, aki értesíti a szülőt/gondviselőt, majd annak
utasításai szerint eljárva a tanulót elkülönítve tartja/hazaküldi.
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az iskolába belépő alkalmazottak esetében szintén meg kell mérni a
testhőmérsékletüket. Kóros eltérés esetén fel kell kérni az iskola elhagyására és
háziorvoshoz való fordulásra és egyúttal jelezni kell az iskola igazgatójának.
az iskolába belépő idegen személyek esetében kötelező a testhőmérséklet-mérés.
Amennyiben kóros eltérés tapasztalható, idegen személy nem léphet az iskola területére.
A testhőmérséklet mérése a portán történik. Ezért a gyalogos és kerékpáros forgalom
kizárólag a kiskapun keresztül történhet. Gépjárművek esetében a kapun történő
áthaladás után meg kell állnia a sofőrnek és ekkor (kiszállva) kell ellenőrizni a
testhőmérsékletét.

Tanulók viselkedése, hiányzása
- Az iskolába kizárólag tüneteket nem mutató tanulók léphetnek. Amennyiben a
vírusfertőzés tüneteit mutató tanulót észlelünk, az iskolaorvos irányítása mellett
tájékoztatjuk a szülőket a szükséges lépésekről.
- Amennyiben egy tanulónál a fertőzés tüneteit észleljük, azonnal elkülönítjük a tárgyaló
melletti irodába. Egyúttal értesítjük az iskolaorvost és a szülőt/gondviselőt, akinek
haladéktalanul gondoskodnia kell a tanuló iskolából való elviteléről. Az elkülönített
tanuló felügyeletét ellátó személynek maszkot és kesztyűt kell viselnie.
- Amennyiben a tanuló/szülő koronavírus fertőzés jeleit tapasztalja magán/gyermekén,
azonnal jeleznie kell ezt a tényt a háziorvosnak, aki rendelkezik a továbbiakról.
- Amennyiben
a
tanulónál
vagy
családjában
koronavírus-fertőzést
igazolnak/egészségügyi karantént rendelnek el, úgy ezt azonnal jelezni kell az
osztályfőnöknek. A karantén letelte után a hivatalos igazolást mutassa be, hogy
hiányzását igazoltnak tekintsük.
- Igazolt hiányzásnak tekintjük az orvosilag igazolt tartós beteg tanulók
veszélyeztetettségre való hivatkozással történő hiányzását is.
Rendezvények, információk
- Iskolánkban a tervezett közös rendezvényeket (pl.: tanévnyitó ünnepség) megtartjuk,
elsődlegesen az udvaron.
- A szülők tájékoztatása elsősorban digitális módon (telefon, e-mail, honlap) történik.
- Az iskolában történő étkezés esetén a tanulók különösen figyeljenek oda az előzetes,
alapos kézmosásra!
Tünetek
TILOS az iskola 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;
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• 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!

Jelen eljárásrend 2020. szeptember 15-én lép érvénybe, visszavonásig érvényes. Egyúttal
hatályát veszti a 2020. szeptember 1-jén kiadott iskolai eljárásrend.
Szeged, 2020. szeptember 15.
……………………………….
Dombovári Tamás
igazgató

