Diákoknak szóló tájékoztatás

Kedves Diákok!
A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg
biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt,
ezért hogy ez sokáig így is lehessen és egészségesek maradhassunk, néhány szabályt be kell
tartanunk!
Mit kérünk tőletek?
1. A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges,
koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
2. A megbetegedés jellemző tünetei: láz, köhögés, nehézlégzés, légszomj, hidegrázás,
izomfájdalom, torokfájás, ízérzés-, vagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés.
Amennyiben valaki az iskolában ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul
tájékoztassa az osztályfőnökét. A szülőnek kell gondoskodni a megfelelő orvosi
vizsgálatról és köteles értesíteni az iskolát arról, ha koronavírus gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza.
3. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A
megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos
a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A megfelelő védőtávolság betartása
különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.
A közösségi terekben törekedjetek a 1,5 méteres távolság betartására. Fontos a
csoportosulások kerülése az intézmény területén és az intézmény épülete előtt.
A sorbanállás szabályait figyelembe véve, a várakozók között 1,5 méteres távolságot
kell tartani (könyvtár, büfé, ügyintézés során). A titkárságon egyidejűleg 1 diák
tartózkodhat.
Amennyiben a védőtávolság nem tartható be, az ott tartózkodás idején javasolt a szájat
és orrot eltakaró maszk viselése. Hivatali ügyintézés céljából kérünk viseljetek maszkot!
4. A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden tanulója részéről
szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos
kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének
kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk)
használatára vonatkozó szabályok betartását. Az iskolába érkezéskor, étkezések előtt és
után mindenki alaposan mosson kezet, vagy fertőtlenítse a kezét!
5. Fokozott figyelmet fordítsatok a folyamatos, rendszeres, fokozott intenzitású
természetes szellőztetésre!
6. Felhívjuk a figyelmet a személyes segédeszközök használatára (pl. toll, ceruza).
Mindannyiunknak nyugodt, biztonságos és eredményes tanévet kívánunk! Előre is köszönjük
az együttműködéseteket!

