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Egészségügyi munkacsoport által kidolgozott szabályok, feladatok 

Az épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok:  

Kikerültek a bejárati és kijárati lehetőséget jelölő táblák  
 

 
  

 Az intézményben történő közlekedési irányok meghatározásra kerültek belépés, kilépés a járványügyi 
előírásoknak megfelelően történik minden épületben. (Az iskola Fő épületében (Miskolc, Áfonyás 
u.18/A.) Az iskola Távhő épületében (Miskolc, Áfonyás u.18 Az iskola Centrum épületében (Miskolc, 
Áfonyás u.16.) és a Betonyp épületében (Miskolc, Áfonyás u.33)  

Felfestésre kerültek a külső lépcsők, járdák a haladási irányokat jelölve. A folyosók padlójára 
felragasztásra kerültek a haladási irányokat jelölő nyilak.  

A sárga nyíl az épületbe belépés irányát jelöli, piros nyíl kilépés irányát jelöli.   

Az épületeken belül padlóra, lépcsőre leragasztott figyelmeztető feliratok jelölik a 1,5 m távolság 
betartásának fontosságát.  
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A folyosókon, termekben, ebédlőben figyelmeztető matrica került a székek felületére figyelmeztetve az 
ott tartózkodókat a megfelelő távolság betartása érdekében a szabadon hagyott helyek fontosságára.  

 
 

A fertőtlenítési pontok kijelölésre kerültek, piktogrammal jelöltek.  
 

 
A tantermekbe történő belépéskor (érkezéskor, szünetek után, mosdóhasználat után) kötelező a 
kézfertőtlenítő használata. 
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Be-és kiléptetési pontok, fertőtlenítő helyek, elkülönítő szobák  
 

FŐÉPÜLET 

   

  
 

 

 

     

Elkülönítő  
szobák   

Fertőtlenítő pont   

Fertőtlenítő pont   

MÉRÉSI PONT   
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CENTRUM ÉPÜLET 

 

 

  

Elkülönítő szoba   

Fertőtlenítő  Fertőtlenítő  

MÉRÉSI PONT 
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BETONYP ÉPÜLET 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fertőtlenítő  
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TÁVHŐ ÉPÜLET 

 

 
 

A fertőtlenítő pontokon kívül, valamennyi osztályterembe pumpás kézfertőtlenítő van kihelyezve  

  

  

  

  

Fertőtlenítő  

MÉRÉSI PONT 
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A takarítással, a tisztítással, a teljeskörű fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, 
ellenőrzési rend meghatározása:  
  

A gyógypedagógiai asszisztensek, tanulók a termekben a padokat, székeket, asztalokat, interaktív 
táblákat digitális informatikai eszközöket d-sol biocid fertőtlenítő szerrel kötelesek fertőtleníteni. 
Pedagógusok, tanulók kötelesek közvetlen munkakörnyezetüket rendben tartani, rendszeresen 

fertőtleníteni.  
A takarítónők mindennap 2 óránként a kilincseket, kapcsolókat, ablakpárkányokat, korlátokat d-sol 

biocid fertőtlenítő szerrel fertőtlenítik illetve a folyosókat 4 óránkét fertőtlenítik.  
A mosdók adagolóiban d-hand Qv biocid folyékony szappan, papírtörlő használata, és folyamatos 
pótlása kötelező.  
A mosdókban a mosdókagylók, wc kagylók, piszoár  fertőtlenítése 2 óránként D-sol fertőtlenítő 
folyadékkal történik.  
A termekben lévő mosdóknál szintén D-hand Qv folyékony szappan és papírtörlő használata, és 
folyamatos pótlása kötelező.  
A termekben 0,5 literes flakonban Steril alkoholos víz nélkül használható kézfertőtlenítő folyadék illetve 
gél került kihelyezésre, -az ide érkezők/tanulók, felnőttek/kötelesek a kezüket fertőtleníteni.  
Minden használat után az eszközök fertőtlenítése d-sol biocid fertőtlenítő szerrel történjen. A fejlesztő 
szobákat minden tanuló után teljes körűen fertőtleníteni kell. A takarítónők a székeket, asztalokat, 
kilincseket, kapcsolókat d-sol biocid fertőtlenítő szerrel fertőtlenítsék, ezután 1 óra múlva léphet be 
pedagógus és a következő tanuló.  
Továbbá: az osztálytermek szellőztetése a szünetekben kötelező, tanórák alatt, ha az időjárási viszonyok 
lehetővé teszik, ajánlott.  
    

Tünettel rendelkező személy azonosítása esetén teendő intézkedések szabályai:  
Riasztás sorrendje a fertőzés gyanúját/tüneteit mutató tanuló esetében:  
 

 

Fertőzés gyanúját  
észlelő személy 

Elkülönítő  
helyiség 

Járványügyi  
készültséget kezelő  
és irányító felelős 

Igazgató 

Írásban felhívja a  
szülő/gondviselő figyelmét  

arra, hogy vegye fel a  
kapcsolatot telefonon a  

háziorvossal 



 

8  

                

Martin János Szakképző Iskola, 
Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
Levelezési cím: 3529 Miskolc, Áfonyás u.18./A 

Tel.: (46)-562-200 

e-mail: titkarsag@martinjanos.hu 

honlap: www.martinjanos.hu 

Riasztás sorrendje a fertőzés gyanúját/tüneteit mutató felnőtt esetében:  
 

 

Maszk, vagy más védőeszköz használatának szabályai:  
 

1. Iskolánk diákjai, oktatói, pedagógusi és dolgozóiszámára a maszk használata nem kötelező, de 
azt bárki jogosult az intézmény egész területén. (tanórákon, gyakorlati foglalkozásokon).  

2. Minden diáknak rendelkeznie kell tisztasági csomaggal, melynek a következőket kell 
tartalmazni: névvel ellátott kulacs vagy pohár, papír törölköző, tízes papír zsebkendős csomag, 
szájmaszk, kicsi fertőtlenítő melyet minden nap hordania kell magával.  

3. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése nem kötelező, 
azonban maszkot bárki jogosult használni.  

 

Gyakorlati oktatás szabályai:  
A tantermi oktatás belépésére vonatkozó járványügyi szabályok ugyanúgy érvényesek a gyakorlati 
oktatásra is. Szájmaszk – védőeszköz használata nem kötelező a gyakorlati foglalkozásokon. 
Fokozott figyelem az egyéni munkakörnyezet kialakítására, a munkaruhák, munkaeszközök, 
védőeszközök fertőtlenítésére.  
A munkaeszközök egyéni és közös használata esetén is kötelező az azonnali fertőtlenítés.  
  

Lift használata:  
A liftet csak mozgássérült /kerekesszékes/ személyek vehetik igénybe.  
  

Fertőzés gyanúját  
észlelő személy 

Elkülönítő  
helyiség 

Járványügyi  
készültséget kezelő  
és irányító felelős 

Igazgató 

Írásban felhívja a felnőtt  
figyelmét arra, hogy vegye  
fel a kapcsolatot telefonon  

a háziorvossal 
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TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉS BEVEZETÉSE ESETÉN 

 

 Alábbi beosztás szerint történik a mérés: 
   Főépület bejáratánál 7:30-8:00 óráig  

   Hétfő  Kedd  Szerda  Csütörtök  Péntek  
Testhőmérsékletet 
mér  

Nagyné Kis 
Judit  

Soltész Péter  Bölkényné  
Herényi Beáta  

Nagy Bianka Nagy Bianka 

Elkülönítőbe kísér  Bodor  

Károlyné 

Bodor  

Károlyné 

Nagyné Kis 
Judit 

Kornizs  

Mónika  
Pataki Nikolett  

   Centrum épület bejáratánál 7:30-8:00 óráig  

   Hétfő  Kedd  Szerda  Csütörtök  Péntek  
Testhőmérsékletet 
mér  

Mátrai Bodnár 
Edina  

Mátrai Bodnár 
Edina  

Vaszil  

János 

Vaszil  

János 

Vaszil  

János 

Elkülönítőbe kísér  Molnár 
Attiláné 

 Molnár 
Attiláné 

Mátrai Bodnár 
Edina  

Mátrai Bodnár 
Edina  

Mátrai Bodnár 
Edina  

   Betonyp épület bejáratánál 7:30-8:00 óráig  

   Hétfő  Kedd  Szerda  Csütörtök  Péntek  
Testhőmérsékletet 
mér  

Murvainé 
Krajczár Judit  

Viszokainé 
Schmidt  

Edina  

Murvainé 
Krajczár Judit  

Viszokainé 
Schmidt  

Edina  

Murvainé 
Krajczár Judit  

Elkülönítőbe kísér  Viszokainé 
Schmidt  

Edina  

Murvainé 
Krajczár Judit  

Viszokainé 
Schmidt  

Edina  

Murvainé 
Krajczár Judit  

Viszokainé 
Schmidt  

Edina  

   Távhő épület bejáratánál 7:30-8:00 óráig  

   Hétfő  Kedd  Szerda  Csütörtök  Péntek  
Testhőmérsékletet 
mér  

Nagy Adrienn  Suszter Szilvia  Nagy  

Adrienn  

Suszter Szilvia  Nagy  

Adrienn  

Elkülönítőbe kísér  Suszter Szilvia  Nagy Adrienn Suszter Szilvia  Nagy Adrienn Suszter Szilvia  

Amennyiben járványügyi szempontból gyanús esetet talál a megbízott testhőmérsékletet mérő, az adott tanulót 
az épületbe kíséri az elkülönítő szobába, és értesíti a járványügyi készültséget kezelő és irányító felelősi 
feladatok ellátásával és intézkedési jogkörrel megbízott igazgatóhelyettest. 

 

A fenti táblázatban meghatározott mérési időtartományon kívül érkező oktatók, dolgozók, hivatalos 
ügyben előzetes engedéllyel eljárók testhőmérséklet mérése, az alábbi szabályok szerint történik: A 
Főépület felső kijáratánál jelzi az érkezését ügyviteli ügyintézőnek, a 20/927-54-30-as telefonszámon, 

és ott várakozik a kolléga érkezéséig. Csak a testhőmérsékletének mérése után léphet, az intézmény 
területére.  


