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Az Energetikai Technikum és Kollégium járványügyi intézkedési terve
1.

A tanítási szünetek alatt, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk.

2.

A tanév során rendszeres fertőtlenítő takarítást végzünk.

3.

A gyakran érintett felületeket (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) rendszeresen
(legalább kétóránként) fertőtlenítjük. A számítógépek billentyűzetét minden felhasználóváltás után
fertőtlenítjük.

4.

Az intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem
mutató személy látogathatja.

5.

Az intézmény épületeibe való belépéskor a lázmérés kötelező, mind a tanulók, mind az oktatók és az intézmény
más alkalmazottai tekintetében. Reggel 8 óráig a belépési pontokon, azután a portán történik a lázmérés. A 8 óra
után érkezők kötelesek láz mérés céljából a portát felkeresni!

6.

Amennyiben valakinél 37,8 °C-nál magasabb testhőmérséklet mérnek egymás után kétszer (mérések között
minimum 3 perc várakozással), vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az intézménybe nem
léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a háziorvosával a kapcsolatot felvennie!

7.

Az intézményben tartózkodóktól elvárjuk a gyakori szappanos kézmosást vagy az 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.

8.

Az intézmény folyosóin, közösségi tereiben tanítási időben csak maszkban szabad tartózkodni!

9.

A büfében és a menzán való sorbaálláskor, a padlón található jelzéseknek megfelelően, a várakozóknak egymás
között 1,5 méteres távolságot kell tartani!

10. Az intézményben virucid hatású kézfertőtlenítő szereket helyezünk ki, valamint szintén virucid hatású
felületfertőtlenítő szereket és takarítószereket használunk.
11. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a
folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
12. Minden tanórán törekszünk arra, hogy a teremben tartózkodók egymástól legalább 1,5 méteres védőtávolságra
legyenek. Ebben az esetben a maszk viselése csak ajánlott, de nem kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres
védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező!
13. A gyakorlati tanórák alatt a tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat
megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy az alkoholos kézfertőtlenítés. A gyakorlat során
amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása
esetében ajánlott.
14. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-használatot
folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint
biztosítani kell.
15. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa megbízott személy
virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel lehetőleg rendszeresen, de legalább a foglalkozás végén letisztítja.
16. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítés lehetőségét kihelyezett fertőtlenítőszerrel
biztosítjuk. Az egyes helyek fertőtlenítéséről a tanulónak önállóan kell gondoskodnia, mely tevékenységet az
oktató felügyeli és ellenőrzi.
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17. Az iskola rendezvényein a jelenlévők összlétszáma az 500 főt nem haladhatja meg.
18. A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvényeken maszk használata kötelező, ha a 1,5 méteres személyes
távolság nem tartható; amennyiben tartható a 1,5 méter távolság, a maszk viselése javasolt.

A kollégiumra vonatkozó különleges szabályok
19. A kollégium épületébe belépéskor minden alkalommal szükséges az alapos kézfertőtlenítés.
20. A kollégiumban lakó tanulóknak azonnal jelezni kell az ügyeletes nevelőtanárnak, ha bármilyen betegségre utaló
panaszuk van!
21. A tanulókat naponta kikérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, amennyiben panaszaik
vannak, testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus
megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
22. A kollégiumban a férőhelyek 5%-át üresen tartjuk, hatósági karantén helyszín céljából.
23. A pihenőterekben, közös használatú helyiségekben tartózkodó személyek számát az adott terem méretétől függő
létszámban maximalizáljuk, megteremtve ezzel a szükséges védőtávolság betartásának lehetőségét.
24. A kollégium közösségi tereiben (folyosók, nagyklub, tanulószobák, zeneszoba, konyhák stb.) illetve a
csoportfoglalkozások, szakkörök alkalmával is kötelező mindenkinek a maszkviselés!
Az új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetek:
• köhögés;
• nehézlégzés, légszomj;
• láz;
• hidegrázás;
• izomfájdalom;
• torokfájás;
• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetek is lehetnek, mint például:
• émelygés,
• hányás és/vagy
• hasmenés.
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait!

Jelen intézkedési terv 2020. október 1-jén lép hatályba és visszavonásig érvényes.

2

