
Igazgatói Utasítás 
a koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan 

a Premier Művészeti Szakgimnázium és AMI-ban foganatosított intézkedésekről 
  
 
A jelen Igazgatói Utasítás a Premier Művészeti Szakgimnázium és AMI minden 
tanulójára, tanárára, oktatójára (alkalmazott és megbízott oktatók), munkatársára, sőt 
vendégeire, látogatóira is kötelező érvénnyel vonatkozik.  

A vírus terjedésének megelőzése érdekében felhívom a tanulók, tanárok, oktatók 
és munkatársak figyelmét arra, hogy: 

 Fokozottan ügyeljenek a munkavégzés során a higiénés előírások 
betartására, a rendszeres és alapos kézfertőtlenítésre, a gyakori 
szellőztetés fokozott betartására, és kerüljék a beteg emberekkel való 
érintkezést! 

 Mindenki fokozottan figyelje saját egészségi állapotát és a betegség 
tüneteinek észlelése esetén azonnal forduljanak háziorvosukhoz e-
mailen vagy telefonon! Ha olyan területen járt, akkor ne menjen 
közösségbe, és figyelje saját magát; ha tüneteket - láz, köhögés, torokfájás, 
levertség – észlel magán, akkor maradjon otthon, telefonon értesítse 
háziorvosát vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ 06 80/277-455 
vagy 06-80/277-456 zöldszámait! 

 

Munkavégzőkre vonatkozó utasítások 

Külföldre nem engedélyezek kirándulásokat, tanulmányutakat és bármiféle hivatalos, 
szakmai utakat. 

Látogatókat ne fogadjanak a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján 
(www.nnk.gov.hu) közzétett veszélyeztetett területekről. 

 
Azoknak a tanulóknak, tanároknak és munkatársaknak a személyéről, akik külföldről 
2020. február 12. napja után érkeztek vissza, illetve azokról, akik fertőzött 
személlyel kapcsolatba kerültek, az igazgatónak, illetve 
tagintézményvezetőknek haladéktalanul írásbeli tájékoztatást kell adni. Az 
érintettek feltérképezését az igazgatónak kell elvégeznie a mellékelt kérdőív 
felhasználásával. 

Minden intézmény jelentésre kötelezett a budapesti Operatív Törzs munkájának 
támogatása érdekében. A jelentéseket kizárólag az igazgató küldheti be a fenti 
eljárás szerint feltérképezett személyekről. 

 
Az igazgató munkáltatóként mentesíti az érintett munkavállalókat a 
munkavégzés alól – távolléti díj fizetése mellett – a hazaérkezésüket követő naptól 
14 napra, elrendelve, hogy munkahelyükön nem jelenhetnek meg ezen időtartam alatt, 
egyúttal felhívva figyelmüket a másokkal való személyes, fizikai kontaktus kerülésére 
is. 

https://www.nnk.gov.hu/


Az érintett területekről érkező delegációk, meghívott személyek fogadását el kell 
halasztani. 

A technikai dolgozók tartsák és tartassák be az intézményekben az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) ajánlását: vírusölő szer használatával rendszeresen 
takarítsanak és fertőtlenítsenek a közös helyiségekben, fertőtlenítsék a kilincseket, 
korlátokat. 

 

Rendezvények szervezése 

A rendezvények magtartásáról kizárólag, csak az igazgató dönthet. 
  

Nyilatkozási rend 

Nyomatékosan felhívom arra a figyelmet, hogy a koronavírus fertőzés terjedésével 
összefüggő hivatalos nyilatkozatok és egyéb intézkedések megtételére 
kizárólag az igazgató jogosult. 
  
Tanulókat érintő ügyek 

Igazgatóként elrendelem az iskolai épületek, valamint a gyakorlóhelyek 
látogatásának a mellőzését azoknak a tanulóknak a számára, akik 2020. február 
12. napja után a koronavírussal érintett területen jártak, vagy ugyanezen 
időszakban olyan személyekkel találkoztak, akik a koronavírussal érintett területen 
tartózkodtak a találkozásukat megelőző két hétben, esetleg ilyen személlyel élnek 
közös háztartásban. A tanulóknak elrendelt intézménylátogatási tilalom 14 
napra szól, attól a naptól kezdődően, hogy a tanuló vagy a vele közös 
háztartásban élő érintett személy hazaérkezett a fertőzött területről, vagy amikor 
a tanuló más ilyen személlyel érintkezett. A tanulókat indokolt távolmaradás 
esetén semmilyen hátrány nem éri.  

 

Békéscsaba, 2020. március 11. 

        

        Kulcsár Sándor 
              igazgató 


