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ELJÁRÁSREND
AZ OKTATÁS MEGSZERVEZÉSE EGÉSZSÉGÜGYI
VÁLSÁGHELYZET SORÁN AZ NMSZC SZONDI GYÖRGY
TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN
1. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi
szempontból biztonságos környezet kialakítása
1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek
betartása mindenki számára kötelező.
1.2. Intézményünk épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Ennek érdekében Kockázatszűrő
Nyilatkozatot (1. sz. melléklet) köteles minden tanuló és dolgozó kitölteni, arra vonatkozóan,
hogy az elmúlt 3 nap során jelentkeztek-e nála az új típusú koronavírus fertőzésre jellemző
tünetek, járt-e külföldön az előző 14 napban, érintkezett-e igazoltan koronavírus fertőzésben
szenvedő beteggel, illetve olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el
koronavírus-fertőzés gyanúja miatt, járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről
érkezett vendéget, érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése,
légszomja volt? Szükség esetén javasolt a házi orvos felhívása.
1.3. A nyilatkozatot az első nap, az iskolába érkezés után tölti ki mindenki.
1.4. A személyi higiéné betartása az intézmény minden polgára részéről szükséges. Ez magában
foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett
betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró
eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását. Minderre az első
tanítási napon hívják fel a figyelmet az osztályfőnökök, s a diákok aláírásukkal dokumentálják,
hogy tudomásul vették a tájékoztatást. Ugyanezt a tájékoztatást megkapják az oktatók és az
intézmény valamennyi dolgozója is a tanévnyitó értekezleten.
1.5. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a
vírus tovább terjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a
várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel, színes
csíkokkal biztosítunk a könyvtárban, a büfében, a tanulmányi irodában, a beléptető
rendszernél. Egy figyelemfelhívó tábla is kéri a távolság betartását.
1.6. A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően az intézménybe belépéskor a lázmérés kötelező
mind a tanulók, a képzésben részt vevők, mind az oktatók és az intézmény más alkalmazottai
tekintetében.
1.7. Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál
magasabb testhőmérséklet, vagy fertőzésre utaló más tünet jelentkezik, az intézménybe nem
léphet be, azonnal otthonába távozik, s a háziorvosával felveszi a kapcsolatot.
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1.8. Ha a tünetek kiskorúnál jelentkeznek, a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul
értesíteni kell, a hazajutásig az orvosi szobában el kell különíteni.
1.9. Magyar Közlöny 2020. szeptember 18-án megjelent 2020/207 számának 5. paragrafusa
szerint:
5. § (1)Az intézmény területére
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen
kívül más személy nem léphet be.
1.10. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése kötelező,
melyre egy tábla figyelmezteti az érkezőket a bejáratnál, illetve a portás feladata felhívni erre
az érkezők figyelmét. Idegenek csakis indokolt esetben jöhetnek be az intézménybe (előre
egyeztetett időpontra). Az oktatók, a dolgozók jelzik a portásnak, ha vendéget várnak. Az
intézménybe belépők testhőmérsékletét érintésmentes hőmérővel mérjük, ha 37,2 Celsius fok
vagy annál magasabb valaki testhőmérséklete, azt az orvosi szobában elkülönítjük, s felhívjuk
a szülőt vagy a házi orvost.
1.11. Fokozottan ügyelünk az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő
(virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és
takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által
magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és
megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek
folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek
dokumentálása a gondnok feladata. A megrendelt és a megérkező tisztítószerek mennyiségét
vezeti. A dokumentumot átküldi az igazgatónak és a gazdasági ügyintézőnek. Folyamatosan
figyelemmel kíséri a tisztítószerek mennyiségét, s szükség esetén rendel.
1.12. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni (ajtókilincs,
kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek italautomaták, adagolók, kancsók
rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek
dokumentálása, ellenőrzése az igazgató és a gondnok, illetve a büfés feladata.
1.13. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre. Minden órában szellőztetés szükséges! Mesterséges szellőztetés esetén,
amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés
egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására
nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések
és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő-utánpótlás
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történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a
helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét
gyakran kell fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető
szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Mindezek
dokumentálása, ellenőrzése a gondnok feladata, aki egy külön dokumentumban vezeti a
szűrők cseréjét és a fertőtlenítés folyamatát.
1.14. A szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatása céljából a létesítmény aktuális
házirendét elhelyeztük a bejáratnál lévő faliújságon. Az aktuális szabályokat, a járvánnyal
kapcsolatban tett intézkedéseket közzétesszük az iskola honlapján, közösségi oldalán, illetve
minden tanteremben.
1.15. Az intézmény belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak fokozott betartatása
az intézmény vezetőségének a feladata. Ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok
kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva folyamatos.
Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett az intézmény
vezetője, valamint szakképzési centrum esetében a főigazgató és a kancellár az intézményi
sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat.
1.16. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a
szakképző intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás
szükséges, melyet az intézmény vezetője ad, s ezzel egy időben elrendeli a szükséges
intézkedéseket. (Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli magán, akkor arra kérjük, hogy
maradjon otthon, ne menjen közösségbe.) Háziorvosát ne személyesen keresse fel,
hanem telefonon hívja fel. Ha a háziorvos telefonos kikérdezése alapján felmerül a
koronavírus fertőzés gyanúja, de a tünetek alapján a beteg nem igényel kórházi kezelést, akkor
otthoni karanténba kerül. Ha a tünetek súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás), akkor a
háziorvos intézkedik a beteg kórházi elhelyezéséről. Ha valaki két héttel korábban külföldön
járt az ő esetében a 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak
utazási korlátozásairól 3. § szerint járunk el.

2. A tanórák látogatása, az óraközi szünetek
2.1. A jelenléti tanórákat úgy szervezzük meg, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével
lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Amennyiben a 1,5 méteres
védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező.
2.2. A tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük), képzésben részt vevők
beiratkozásakor írásbeli nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során
jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási
korlátozásairól szóló 341./2020. (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról.
2.3. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása
szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A takarítók egy, az ajtókra kitett takarítási
naplóban ( 2. sz. melléklet) dokumentálják a takarítás és fertőtlenítés dátumát, a használt
fertőtlenítőszereket megnevezve. Aláírásukkal igazolják az elvégzett munkát. A termekben a
tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést a takarítók végzik.
2.4. A tantermi órák megszervezésekor lehetőség szerint az egy osztály- egy tanterem elvet
követjük. Amennyiben testnevelés órára vagy informatika órára, vagy szakmai órára elhagyja
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az osztály a termet, s más csoport megy be, a váltás között a terem fertőtlenítéséről
gondoskodunk.
2.5. Az órák közötti szünetekben jó idő esetén mindenkinek kötelező kimenni az udvarra. Ott a 1,5
m-es távolságtartás kötelező. Rossz idő esetén a folyosón ugyanazok a szabályok érvényesek.
2.6. A mosdókban és a WC-ben csak annyian tartózkodhatnak egyszerre, ahány WC fülke van.
Erre az ügyeletes tanár felügyel.
2.7. A mosdóknál és a büfénél is ügyeletes tanár felügyeli a szabályok betartását.
2.8. Amennyiben valamelyik tanuló karanténba kerül, az online oktatást az osztályfőnöke szervezi
meg számára.
2.9. A szülőkkel való kapcsolattartást lehetőség szerint online szervezzük meg.

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés
rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás
vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani
kell. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk
használata kötelező.
3.2. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszközhasználatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes
időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.
3.3. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa
megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.
3.4. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.
3.5. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása
szükséges. A műhelyek óra utáni fertőtlenítéséért a szakoktatók a felelősek. Minden
fertőtlenítést dokumentálni kell az arra külön elkészített naplóba. A termekben a tanulói
csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges. A tantermek esetében a
fertőtlenítést a takarítónők végzik. Munkájukat dokumentálják.

4. 4. A számonkérés, beszámolás rendje
4.1. A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten
kerül meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
4.2. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli
számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok
24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
4.3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet
részt.
4.4. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem
tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság tartható,
maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítést végzünk a munkafelületeken és a
segédeszközökön.
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5. Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó
szabályok
5.1. A tanévnyitót, illetve az iskolai ünnepségeket lehetőség szerint az iskola udvarán szervezzük,
úgy hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A lebonyolítás során is
figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5 méter) betartására.
5.2. A zárt térben megrendezésre kerülő tanévnyitó , illetve ünnepségek az osztálytermekben
zajlanak, ahol maszk használata kötelező, ha a 1,5 méteres személyes távolság nem tartható.

6. A tantermen kívüli- online oktatás megszervezésére vonatkozó szabályok
6.1. A közismereti és szakmai elméleti tanórákat online módon kell megszervezni.
6.2. Azokat a tanulókat, oktatókat, akik nem rendelkeznek az online oktatáshoz megfelelő
eszközökkel, az eszközök kölcsönzésével segítjük.
6.3. Az oktatók Home Office-ban , illetve az iskolában is megtarthatják óráikat.
6.4. A szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell
megszervezni, kis létszámú – 1-10 fő- csoportokban, esetlegesen az órarend módosításával.
A foglalkozások teljes ideje alatt a járványügyi előírások betartása kötelező.
6.5. A jelenléti foglalkozásokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem
mutató személy látogathatja.
6.6. A jelenléti gyakorlati képzésről való távolmaradást a Házirend alapján kell igazolni.
Az online oktatás keretei:
6.7. A tantermen kívüli, online oktatás során a Microsoft Office 365 Teams alkalmazást
használjuk, melyhez minden tanulónak és tanárnak biztosítottunk jelszót és felhasználónevet.
Ezen kívül előre egyeztetve, más digitális platform használata is lehetséges.
6.8. Az online oktatásra vonatkozóan helyi óratervet alakítunk ki, amely tartalmazza a
konzultációs, felzárkóztató, az értékelés és számonkérést biztosító foglalkozásokat.
6.9. Az osztályok online oktatását az osztályfőnökök koordinálják.
6.10. Az online oktatásról minden oktató hetente beszámolót készít, megjelölve az esetleges
problémákat.
6.11. Azokra a tanulókra, akik az online oktatásban nem együttműködőek, nem vesznek részt, a
Házirend ide vonatkozó része érvényes . ( Hiányzás)
6.12. A szülők- nagykorú diákok - továbbra is kötelesek jelezni az iskola felé, amennyiben betegség
miatt maradnak távol az oktatástól.
6.12. Az oktatás folyamatos biztosítása érdekében munkacsoportokat működnek:
 digitális munkacsoport
 oktatásszervezési munkacsoport
 egészségügyi munkacsoport
6.13. A digitális munkacsoport
6.13.1. Tagjai: Oravecz Anita igazgatóhelyettes, Tresó Pál oktató, Danka Bálint
oktatás- technikus
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6.13.2. Feladataik: az online oktatás támogatása
 a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel
történő kapcsolattartás; az oktatók támogatása a digitális módszertan
alkalmazása során, a felhasználónevek, jelszavak kiosztása.
 tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása; (járványügyi
helyzettől függetlenül is feladat a szakképzés tartalmi és módszertani
megújulása kapcsán)
 a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota,
internetelérés, kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és
előfizetett szolgáltatások köre, lakhatási körülmények) aktuális állapota
felmérése, rendjének kialakítása, beavatkozási területek, lehetőségek
meghatározása: - A felmérés kiterjed az intézményre, a pedagógusokra és a
tanulókra is.
6.14. Az oktatásszervezési munkacsoport
6.14.1. Tagjai: Tanka Ágnes igazgató, Kanyóné Kávai Gabriella oktató, Szklenár Tímea
oktató
6.14.2. Feladataik: oktatásszervezési eljárások kidolgozása, felügyelete
 a tanítási és közösségi terek – aula, büfé, könyvtár-használatának szabályai,
ellenőrzése előre elkészített ütemezés szerint
 az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói
részvétel szabályainak meghatározása; megismertetése
 szülői tájékoztatók, értekezletek rendjének meghatározása;
 az esetleges felmentések eseteinek koordinálása, különös tekintettel az
intézmény lakóhelyétől való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére,
az otthonfoglalkoztatás, tanulás feltételeinek biztosítottságára,
6.15. Az egészségügyi munkacsoport
6.15.1. Tagjai: Simon Tamás vezető, Kökény Szilvia oktató, Szabó László oktató
6.15.2. Feladataik:
 épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok kialakítása, betartásának
ellenőrzése,
 a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok,
ellenőrzési rend meghatározása, ellenőrzése,
 távolságtartás szabályainak meghatározása, betartásának ellenőrzése,
 a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása,
betartásának ellenőrzése,
 az esetleges gyakorlati oktatás alternatíváinak meghatározása;
 tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések
szabályainak betartatása: - elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség
kijelölése; - felügyelet biztosítása; - hozzátartozó értesítése és tájékoztatása; azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása; hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;
 a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának
rendjének kialakítása, így különösen a külföldről vagy országon belül
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fertőzéskockázatú helyről hazatérők karanténjára és szűrésére, tesztelésére
vonatkozó szabályok betartatása.

7.

Az operatív törzs tájékoztatása
7.1.Intézményünk munkanapokon délelőtt 10.00 óráig megküldi a szakképzési
centrumnak az adott táblázatban az aznapi új és a korábbi még aktív, az intézmény tanulói
dolgozói közül a fertőzöttek számát ,a járványügyi megfigyelés alatt állók számát, a
hatósági házi karanténban lévők számát, a PCR pozitív személyek számát, az online
oktatásban részt vevők számát.
Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. A módosításra a
járványügyi helyzet alakulásától függően kerül sor.

Balassagyarmat, 2020.11.20.

Tanka Ágnes
igazgató
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1.sz. melléklet

KOCKÁZATSZŰRŐ NYILATKOZAT
Név: .................................................................................
Kitöltés dátuma: .............................................................
1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult
•

láz vagy hőemelkedés (37,5 C);

igen

nem

•

fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;

igen

nem

•

száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;

igen

nem

•

torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,

igen

nem

•

émelygés, hányás, hasmenés?

igen

nem

2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel?
igen

nem

3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban
különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
igen

nem

4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
igen

nem

5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja
volt?
igen

nem

Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.
..............................................
aláírás
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2. sz. melléklet

……………………..(helyiség név) TAKARÍTÁSI NAPLÓ
Dátum

Tevékenység
megnevezése
*

Takarítás ideje
_tól

_ig

Alkalmazott Aláírás
szer(ek)

