Diákok és szülők figyelmébe!

A Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum a 2020-2021-es tanévet a zöld forgatókönyv
szerint kezdi, melynek értelmében 2020. szeptember 14-én, hétfőn a diákok 9 órára jönnek az
iskolába. A tanítók, osztályfőnökök az udvaron várják a diákokat, majd az előírásoknak
megfelelően együtt vonulnak sz osztálytermekbe. A tanév másnapján, szeptember 15-én a
tanórák 8 órakor kezdődnek a majd közölt órarend szerint.
Az aktuális járványügyi helyzetet figyelembe véve, a SARS-CoV-2 vírussal való fertőzés
megelőzése, valamint a tanórák biztonságos lezajlása érdekében, iskolánk az alábbi
óvintézkedéseket vezette be:
1. Iskolán belül (udvaron, osztálytermekben, folyosókon stb.):
•
•
•
•

Az iskolán belüli biztonságos közlekedést (személyek közti min.1 méteres távolság
betartását, bejárat és kijárat jelölését) jól látható jelek (padlón, falon) irányítják
Az iskola, a folyosók és az osztálytermek bejáratánál kézfertőtlenítők találhatók
A járvánnyal kapcsolatos egészségügyi szabályokat tartalmazó plakátok elhelyezése
az iskola bejáratainál valamint minden más, jól látható helyeken
Minden bejárati ajtó nyitva tartása az összes diák megérkezéséig

2. Osztálytermekben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A diákok elhelyezése egymástól min.1 méteres távolságra
Az osztályok összetétele nem változhat (nincs osztálycsere)
Korlátozott a különböző osztályok érintkezése
Tilos 3-nál több személyt érintő tevékenységek szervezése (csoportmunkák,
laborkísérletek stb.)
Tilos az osztályban közösen megállapított ülésrend változtatása
Csak a tanárnak van bejárása a különböző osztályokba
Korlátozott az osztályokon belüli mozgás, a diákok érintkezése (a helyzetnek
megfelelően)
Tilos a személyes tárgyak cserélgetése
Az órák megkezdése előtt, a szünetek alatt valamint az órák után az osztálytermeket
szellőztetni kell
A tanintézményben való tartózkodás ideje alatt (tanórák, szünetek) a diákok, tanárok
és a kisegítő személyzet szájmaszkot visel
A használt szájmaszkokat az erre a célra kijelölt szemetesbe kell dobni

3.Mellékhelyiségekben:
•
•
•
•

A szünetek osztályonkénti felosztása lehetővé teszi a mellékhelyiségben és az udvaron
esedékes tumultus kialakulását
Felügyelve lesz a mellékhelyiségeket használó diákok közlekedése
Kötelező a kézmosás (vízzel és szappannal) WC-használat előtt és után
A gyakran érintett felületek naponkénti tisztán tartása és fertőtlenítése

4. A tanintézménybe való látogatáshoz:
•

•
•
•
•

Az iskolába érkező idegen személyek (szülők, kísérők, stb.) épületen belüli
közlekedését a vezetőség által kijelölt személy irányítja abban az esetben, ha a
vezetőség jóvá hagyta a látogatást
Az épületbe érkezéskor a fizikai távolságtartást a padlóra/falra ragasztott jelzések
irányítják
Tömeg/torlódás kialakulásának megelőzése érdekében minden iskolaépületnek külön
bejárata lesz/van (4)
On line kapcsolattartás a diákkal és szülőkkel az iskolába érkezés idejének betartása
érdekében
Iskolába érkezéskor a diák kézfertőtlenítés után egyenesen az osztálytermébe megy

5.Az iskolai tevékenység szervezéséhez:
•

•
•
•
•
•

A tanóra minden diák számára 8 órakor kezdődik. Az órák 55 percesek lesznek, mivel
magukba foglalják a 10 perces szüneteket osztályonként más-más időpontban, hogy
minél kevesebb diák tartózkodhasson egyidőben a mellékhelyiségekben és az
iskolaudvaron
A diákokat szünetben a tanárok/tanítók felügyelik
A diákoknak tilos egymás ölelgetése, egymás kezének megérintése, egymás személyes
dolgainak cserélgetése. Kötelező a személyes fizikai távolságtartás!
Tilos bármilyen labdajáték vagy csoportmunka, amely személyes tárgyak cseréjét
vagy a diákok közelségét feltételezi
Nem használhatók a kinti padok, ülőalkalmatosságok
A diákok nem fogyaszthatnak közösen ételt vagy vizet, és nem cserélhetnek egymás
közt személyes tárgyakat (telefont, tabletet, írószert, játékot stb.)

6. Személyes védelmi előírások:
•

Minden diák és iskolai személyzet kezet mos/kezet fertőtlenít az alábbi esetekben:
- iskolába érkezéskor és a tanterembe való belépéskor
- étkezés előtt
- mellékhelyiség használata előtt és után

•

- prüszkölés vagy köhögés után
- ahányszor szükséges
Szájmaszk viselése
- Az iskola teljes személyzete számára kötelező a szájmaszk viselése az iskola
bármely területén: osztálytermekben, tanáriban, udvaron, a szünetekben
- Kötelező a szájmaszk viselése a tanórákon, a szünetekben, az iskola bármely
területén minden diák (elemi osztályosok, felső tagozatosok, líceumi és szakkiskolás
diákok) számára
- A diákoknak tilos egymás közt szájmaszkot cserélni

7. Alapvető óvintézkedések iskolánk teljes személyzete (diákok, tanárok, kisegítő
személyzet) számára:
•
•
•
•
•
•
•

Kezek szigorú tisztán tartása
Tisztaság és fertőtlenítés a tanintézményben
Szájmaszk viselése az iskola területén való tartózkodás teljes ideje alatt
Korlátozni a különböző osztályok diákjainak érintkezését
Elkerülni az osztálycserét egy tanulási nap folyamán
Minimum 1 méteres fizikai távolság betartása (a diáknak állandó ülőhelye van az
osztályban)
Fertőzésgyanús ( láz, köhögés, légzési nehézségek, ízlés és szaglás elvesztése) diák
vagy családtag lakhelyen való elkülönítése
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