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szABÁLyzAT HALLGATÓK sámÁnn
a koronavírus járvány idején
2.

Az intézménybe járó hallgató közvetlenül és közvetve is több emberrel kerül kapcsolatba, A
járvány terjedése nehezen kiszámítható, ezért közös feladatunk a védekezés és a megelózés.
Ennek érdekében fontos a Házirendben és a Szabályzatban foglaltak betartása.
A Házírend a http://specovoda.elte,hu dokumentumok menüpont alaft olvasható.
Szabályok a védekezésselkapcsolatban
- lntézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató látogathatja.
- Belépéskoroktóber 1-től lázméréstörténik,
- A betegség tüneteit mutató hallgatót hazaküldjük,
- Amennyiben a hallgató a koronavírusra jellemzó tüneteket észlel, a NNK (Nemzeti
NépegészségügyiKözpont) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodik az orvosi

-

vizsgálatról.

A hallgató köteles az intézményt értesíteni,ha nála vagy családjában koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertózés van, illetve, ha bármely, a hallgatóval egy háztartásban élő családtag
karantén ra kötelezett,

Fa intézménybe csak maszkban és kézfertőtlenítés után lehet belépni.
Váltócipő és váltóruha használata kötelező!
A maszkot használni kell a gyakorlati nap folyamán. Tanítás alatt átlátszó (plexi) maszk
használata szükséges! A,,tanítás" alatt a maszk levétele indokolt esetben megengedett.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénésszabályok betartására. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követóen szappanos kézmosással vagy
kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
A hallgató a kijelölt helyen öltözködik és étkezik.
étkezéshez igénybe vehetó a 4, emeleti konyha is, ahol ételmelegítésre,mosogatásra
is van lehetóség
Az emeletek közötti közlekedés után kézmosás/kézfertótlenítés szükséges.
PE óvodai konyhákat hallgató nem használhatja.
A WC használat a közösségiterületeken lehetséges, az óvodákban a dolgozók öltözőjét és
WC-jét használni tilos!

.

Zált térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekébenkiemelt figyelmet kell
fordítani a rendszeres, természetes szellőáetésre.
Ha a járványhelyzet megköveteli, a gyakorlat hibrid vagy online módon valósul meg.

Jelen szabályzat módosításig vagy visszavonásig marad éruényben, módosítására
alakulásától függöe n és a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

a

járványügyi helyzet
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