A Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum

Járványügyi készültség eljárásrendje
1. Az intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
A megbetegedés jellemző tünetei:
 köhögés, nehézlégzés, légszomj
 láz, hidegrázás
 izomfájdalom,
 torokfájás,
 újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar,
 émelygés,
 hányás és/vagy hasmenés.
 Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul telefonon vegye fel a
kapcsolatot háziorvosával vagy az iskolaorvossal, védőnővel!
2. Az intézménybe történő belépés csak a kijelölt bejáratokon, maszk viselése mellett lehetséges,
testhőmérséklet mérését és kötelező kézfertőtlenítést követően. A belépés és kilépés során a 1,5 m
betartása kötelező.
3. Kiemelten fontos a személyi higiéné betartása, így a gyakori szappanos kézmosás és alkoholos
kézfertőtlenítés, a köhögési etikett betartása, az arc, szem felesleges érintésének kerülése, a szájat
és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) valamint egyéni tisztasági csomag használata.
4. Az intézmény közös használatú zárt terein (nagy és kis aula, étterem, büfé, folyosó, WC) a maszk
használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetén is.
5. Szükséges a megfelelő fizikai távolságtartás (1,5-2 méter) betartása az intézmény teljes területén
belül.
6. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. A 1,5 méteres
védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő hallgatók számára a maszk viselése ajánlott.
7. A tanulók ne használják egymás használati tárgyait, ruházatát, ha mégis, használat után fertőtlenítsék.
8. A folyosókon, közösségi tereken kézfertőtlenítő áll rendelkezésre.
9. Tornaórák, sportfoglalkozások rendje: Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag
egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt, a
hallgatók pretriázsolása – kérdőív (melléklet), testhőmérés - szükséges.
A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos
tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság
folyamatos betartására.
A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben
legyenek egy időben egy helyszínen.
Sportfoglalkozásokon, kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző
tanuló, illetve edző vehet részt.
10. Takarítás rendje: Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az egyetemi takarítási protokoll
kiegészül a virucid felületfertőtlenítő szerrel történő fertőtlenítéssel, az előírt dokumentálás mellett.
A gyakran érintett felületeket (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.)
rendszeresen fertőtleníteni kell.
A rendezvények előtt és után fertőtlenítő takarítás szükséges.
A helyiségeket folyamatosan szellőztetni szükséges lehetőség szerint természetes módon.
Amennyiben lehetséges kérjük a klíma használatának mellőzését.
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