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Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!
Az idei tanévkezdés a járványügyi helyzet miatt nagy kihívás mindannyiunk számára. Hatalmas
önfegyelmet, a kérések, utasítások pontos és maradéktalan betartását követeli a diákoktól, a
tanároktól, a szülőktől egyaránt. Ismertetjük az INNOVÁCIÓS és TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUMA által kiadott, Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet
során történő megszervezéséhez készített intézkedési terv alapján készült intézményvezetői
utasításokat.
A GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ TECHNIKUM, szakképző intézmény
épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés
tüneteit nem mutató személy látogathatja.
Tisztelt Szülő! Amennyiben gyermekénél tüneteket észlel, a Nemzeti Népegészségügyi
Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjon orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az
iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak, 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. Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán,
haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.
Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy maximálisan tartsa be az utasításokat, kéréseket,
önmaga, iskolatársai, tanárai és családtagjai védelmében!
Kérjük a szülőket és diákokat, hogy kizárólag a hiteles forrásokból tájékozódjanak.
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK! LEGYEN SIKERES A TANÉVÜNK!
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INTÉZMÉNYVEZETŐI UTASÍTÁSOK A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
A személyi higiéné alapvető szabályait szigorúan be kell tartani! 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.
Köhögés, tüsszentés után a használt papírzsebkendőt azonnal szemetesbe kell helyezni.
Javasolt, hogy mindenkinél legyen egy kisebb zacskó, amibe óra közben bele tudja tenni a
használt zsebkendőt, és óra végén a teremben lévő szemetesbe ki tudja dobni. Köhögés és
tüsszentés után a saját kézfertőtlenítővel kell fertőtleníteni a kezet, az óra menetének
megzavarása nélkül.
Maszk viselése
Az épületbe belépve fel kell venni a maszkot, és a folyosókon is csak maszkban lehet
közlekedni.
A maszk viselése tanórákon is kötelező, kivéve, ha a 1,5 m távolság tartása megvalósítható. Az
iskola udvarán való tartózkodás ideje alatt nem kötelező a maszk viselése, azonban a 1,5 m
távolság tartása kötelező.
A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés
rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás
vagy alkoholos kézfertőtlenítés. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem
tartható, a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.
Maszkot biztosítani nem tudunk, arról mindenkinek magának kell gondoskodni.
Kézfertőtlenítés
A bejáratnál kézfertőtlenítőt helyezünk ki, amelynek használata belépéskor mindenki számára
kötelező! Ez lassítja az épületbe való bejutást, ezért a szokásosnál korábban kell érkezni az
iskolába, és a szükséges távolságot tartva várni a bejutásra.
A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a
vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a
várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani.
Zsebkendő és egyéni, saját használatú, kisflakonos kézfertőtlenítő legyen minden diáknál! Erről
minden diák maga gondoskodik!
A bejárat előtt, a folyosókon, és az iskola udvarán nem lehet csoportosulni.
Tanítási időben, a továbbiakban sem lehet az iskola épületét engedély nélkül elhagyni.
Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése
kötelező.
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Fertőtlenítés
A termekben a padokat, a kilincseket folyamatosan fertőtlenítjük. A tanítás után, délután ezt a
külsős takarítócég megteszi, de a fertőtlenítésre napközben is szükség van.
Minden teremben lesz fertőtlenítő. A teremben kellő óvatossággal kell eljárni, csak ahhoz
szabad hozzáérni, hozzányúlni, amihez feltétlenül szükséges!
A WC használata
Egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat a WC-helyiségben, ahány használható WC fülke van.
A többieknek az ajtó előtt maszkban kell várakozni.
Étkezés
Enni- és innivalót nem szabad átadni egymásnak.
Az ebédlőbe lépés előtt alaposan kezet kell mosni, kézfertőtlenítővel fertőtleníteni kell. Az
ebédlőben való sorban álláskor is tartani kell a másfél méteres távolságot. Ebédelni a hosszú
szünetben és a tanórák után lehet az előre meghatározott rend szerint.
Szellőztetés
Amíg az időjárás engedi, nyitott ablakok mellett kell tanítani. A légkondicionálót nem szabad
bekapcsolni! Minden szünetben alaposan ki kell szellőztetni!
Tankönyv, segédeszköz
A tanórákon szükséges tankönyvekről, segédeszközökről minden diáknak magának kell
gondoskodni.
A táskát, a telefont, a taneszközöket úgy kell a teremben letenni, elhelyezni, hogy ne
érintkezzen más holmijával.
A közös használatú tanítási eszközöket (pl. tornaszerek, laboros eszközök) a szaktanár
segítségével, irányításával minden használat után fertőtleníteni kell. A számítástechnikai
eszközöket (pl. billentyűzet, egér, laptop stb.) csak kézfertőtlenítés után lehet használni.
Hiányzások igazolása
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik, tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség,
légzőszervi
megbetegedések,
rosszindulatú
daganatos
megbetegedések,
máj-és
vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, az esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára.
Amennyiben egy tanulónál az iskolában a fertőzés tünetei észlelhetők, lázas, haladéktalanul
elkülönítjük, egyúttal értesítjük a szülőt / gondviselőt, akinek haladéktalanul gondoskodni kell
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a gyermek iskolából való elviteléről. A szülőnek feltétlenül meg kell keresnie telefonon a
gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján kell eljárnia.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza.
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet
miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni, és az iskolát értesíteni kell.
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