Koronavírus aloldal tartalomjegyzék
Hogyan érhető el?
A www.aosz.hu oldal érkeztető oldaláról a Könnyen érthető kommunikáció és támogatások a
koronavírusról cimkére kattintva.

A www.aosz.hu főoldaláról a főoldali lapozóból:

TARTALOMJEGYZÉK:
KÖNNYEN ÉRTHETŐ TÁJÉKOZTATÓK ÉS LETÖLTHETŐ
KORONAVÍRUSRÓL http://aosz.hu/koronavirus/

VIZUÁLIS

TÁMOGATÁSOK

–

Segédlet a vizuális támogatások megértéséhez, alkalmazásához – tananyag


Tájékoztatók http://aosz.hu/koronavirus-tajekoztatok/
o
o
o
o
o
o
o



A koronavírusról 1. rész – színes és fekete-fehér
A koronavírusról 2. rész – színes és fekete-fehér
Mit csináljak, hogy ne kapjam el a koronavírust? – színes és fekete-fehér
Mire figyeljek, ha el kell mennem otthonról? – színes és fekete-fehér
Megbetegedésről 1. – Mit csinálj, ha beteg vagy? – felnőtteknek – színes és fekete-fehér
Megbetegedésről 1. – Mit csinálj, ha beteg vagy? – gyerekeknek – színes és fekete-fehér
Megbetegedés 2. – Mi történik, ha nagyon rosszul érzed magad? – színes és fekete fehér

Vizuális támogatások http://aosz.hu/koronavirus-vizualis-tamogatasok/
o

Letölthető napirendi kártyák http://aosz.hu/koronavirus-letoltheto-napirendi-kartyak/


Letölthető rajzos napirendi kártyák http://aosz.hu/rajzos-napirendi-kartyak/
 kézmosás
 ágyban maradás
 szellőztetés
 séta
 gyógyszer bevétel 1
 gyógyszer bevétel 2
 kézfertőtlenítés
 maszk felvétele
 lázmérés
 élelmiszer bolt
 kutyasétáltatás

A






Letölthető fotós napirendi kártyák http://aosz.hu/fotos-napirendi-kartyak/
 ágyban maradás 1
 ágyban maradás 2
 szellőztetés
 séta
 gyógyszer bevétel 1
 gyógyszer bevétel 2
 kézfertőtlenítés
 maszk felvétele
 kézmosás
 kézkrémezés
 lázmérés
 orrszívás
 bevásárlás
 kutyasétáltatás
 online tanulás
 önálló tanulás

o

Letölthető rajzos folyamatábrák http://aosz.hu/koronavirus-letoltheto-rajzosfolyamatabrak/
 kézmosás
 kézfertőtlenítés
 megmossák a kezem (gyerekváltozat)
 lefertőtlenítik a kezem (gyerekváltozat)
 tüsszentés könyökhajlatba
 tüsszentés zsepibe
 lázmérés
 megmérik a lázam (gyerekváltozat)
 gyógyszerbevétel

o

Letölthető fotós folyamatábrák http://aosz.hu/koronavirus-letoltheto-fotos-folyamatabrak/
 kézmosás
 kézfertőtlenítés
 megmossák a kezem (gyerekváltozat)
 fertőtlenítik a kezem (gyerekváltozat)
 tüsszentés zsepibe/könyökhajlatba
 lázmérés
 lázmérés (gyerekváltozat)
 gyógyszerbevétel

o



online tanulás
önálló tanulás
önálló munka

Videómodellek http://aosz.hu/koronavirus-videomodellek/
 kézmosás
 kézfertőtlenítés
 megmossák a kezem (gyerekváltozat)
 lefertőtlenítik a kezem (gyerekváltozat)
 köhögés zsepibe
 tüsszentés zsepibe/könyökhajlatba
 lázmérés
 gyógyszerbevétel

Digitális távoktatáshoz http://aosz.hu/koronavirus/oktatas/

o
o
o



Kórházi kiskönyv http://aosz.hu/koronavirus/korhazi-kiskonyv/
o
o



Kórházi kiskönyv
Kórházi kiskönyv kitöltési útmutató

Egészségügyben dolgozóknak http://aosz.hu/koronavirus/egeszsegugyben-dolgozoknak/
o



Ajánlás szakemberek és szülők számára autista gyermekek, tanulók digitális távoktatás
idején történő ellátására”
Segédlet a vizuális támogatások megértéséhez, alkalmazásához – tananyag
Jógyakorlatok http://aosz.hu/koronavirus/oktatas/jogyakorlatok/
 Sipőcz Adrienn: Hasznos appok – alsó tagozat – ASD
 Márta Attila: Tanulást segítő applikációk

Bethesda Gyermekkórház és az AOSZ közösen írt, együttműködést kérő levele

Ötletek az otthon töltött időszakra http://aosz.hu/koronavirus/otletek-az-otthon-toltottidoszakra/
o

Otthoni ötletek szülőknek

