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1. A szakképzési centrum 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. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Centrum bármely épületébe való 

belépéskor nem kötelező a lázmérés, de allergiás, náthás időszakokban lázat mérünk 

mind a tanulók, képzésben részt vevők, mind az oktatók és az intézmény más 

alkalmazottai számára.  

1.3. Amennyiben a lázmérés során az országos tisztifőorvos által határozatban 

meghatározottnál magasabb testhőmérséklet mérésére kerül sor, vagy a fertőzésre 

utaló más jellemző tünet jelentkezik, az érintett személy az intézménybe nem léphet 

be , haladéktalanul otthonába kell távoznia és fel kell vennie a  háziorvosával a 

kapcsolatot.  

1.4. A Centrum épületeiben, rendezvényein, tanóráin és a közös helységekben is kötelező 

az orrot és a szájat eltakaró maszk használata. A Centrum épületeit, rendezvényeit, 

tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató 

személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet 

tartalmazza.  

1.5. A személyi higiéné betartása a Centrum minden dolgozója részéről szükséges. Ez 

magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a 

köhögési/tüsszentési etikett betartását, illetve javasoljuk az arc felesleges érintésének 

kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) 

használatára vonatkozó szabályok betartását.  

1.6. 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, ha megoldható, a Centrum teljes területén a 1,5 

méteres távolságot kell tartani.  

Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a Centrum épületeiben a maszk viselése 

kötelező, valamint az intézménybe ügyintézés céljából érkezők csak a védettségi 

igazolványuk bemutatása után léphetnek be az épületbe. A védettségi igazolványt a 

portás elkéri és ennek bemutatása után lehetséges csak az épület egyéb helységeibe a 

belépés, védettségi igazolvány nélkül a látogató nem léphet be az épületbe. 

Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyek esetében javasoljuk a telefonos 

és/vagy elektronikus ügyintézést. Telefonon hívja a Nagykanizsai SZC Titkárságát a 

06 93 0510 252-es telefonszámon, vagy írjon emailt a centrum@nagykanizsaiszc.hu 

email-címre! 

1.7. Az irodákban lehetőleg csak egy látogató tartózkodjon, várakozni a folyosón 

lehetséges a 1,5 méter távolság betartásával.  

1.8. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása javasolt, közös használatú textiltörölköző 

alkalmazása tilos. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok 

betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos 

kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes 

tisztaságot.   
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1.9. Fokozottan kell ügyelni a helyiségek tisztaságára, megfelelő kézfertőtlenítő szerek, 

felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. A fertőtlenítő takarítás során 

kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek 

a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 

kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók 

csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek a felületnek 

megfelelő vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek. 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, nyilvántartásáról a Centrum gondoskodik.   

1.10. A kézfertőtlenítő szerek kihelyezését a 2. számú melléklet tartalmazza. A gyakran 

érintett felületeket rendszeresen fertőtleníteni szükséges (ajtókilincs, kapcsolók, 

fogantyúk, korlátok stb.). Ennek dokumentálását, ellenőrzését folyamatosan 

biztosítani kell.  

1.11. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre. 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 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 Centrum 

feladata.  

1.12. A Centrumba érkezők megfelelő tájékoztatását biztosítani kell, a létesítmény aktuális 

házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, 

a járvány miatti korlátozásokról.  

2. Intézkedések fertőzéssel érintett személy esetén  

2.1. Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Nem nagykorú tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is 

gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg 

telefonon a tanuló háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai 

alapján járjanak el. A Centrum a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali 

tájékoztatást nyújt a 3. számú melléklet szerint az NSZFH részére.  

2.2. A beteg felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  

2.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, 



 
házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni.  

2.4. Amennyiben egy szakképző intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, 

arról, a területi járványügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát haladéktalanul 

tájékoztatni kell.   

2.5. A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről a fenntartót, 

szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a szakképzési 

centrumot, a szakképzésért felelős miniszter fenntartásában lévő szakképzési centrum 

esetén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt haladéktalanul tájékoztatni 

kell.   

2.6. A szakképző intézmények évfolyamain egész osztályra bevezetett tanügyi 

intézkedésre csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor, tekintettel arra, hogy 12 év 

felett minden tanuló élhet az oltás felvételével. A fertőzésben érintett tanuló a 

felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményt.   

  

3. Az intézményi szintű munkacsoportok munkájának Centrum szintű 

vezetése, koordinálása és összehangolása  

3.1. A járványügyi készültség részeként a Nagykanizsai Szakképzési Centrum és a 

felügyeleti szervként hozzá tartozó három intézmény (Cserháti Sándor Technikum és 

Kollégium, Thúry György Technikum és Zsigmondy Vilmos Technikum) a hatékony 

intézkedés részeként intézményi munkacsoportokat hozott létre és meghatározták 

ezek feladatkörét az intézményi intézkedési tervekben. A Nagykanizsai Szakképzési 

Centrum vezetése bekapcsolódik ezen munkacsoportok munkájába, koordinálja, 

irányítja és Centrum szinten összehangolja a munkacsoportokban folyó munkát.  

Az intézményi szintű oktatási munkacsoportokat Centrum szinten Anda Zoltán 

főigazgató irányítja, az egészségügyi munkacsoportokat Bene Csaba kancellár vezeti 

és a digitális munkacsoportok munkáját Lelkóné Tollár Ildikó főigazgató-helyettes 

felügyeli.  

Záradék:  

A jelen szabályzat kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához 

igazodva folyamatosan történik. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások 

megtartása mellett a kancellár, valamint a főigazgató a Centrum sajátosságainak 

figyelembevételével speciális utasításokat hozhat.   

  



 
1. számú melléklet  

  

TILOS  az  intézmény  területére  belépnie  és  ott 

 tartózkodnia  annak  a tanulónak/dolgozónak, akinek koronavírus fertőzésre 

jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen 

tüneteket:  

• köhögés;  

• nehézlégzés, légszomj;  

• láz;  

• hidegrázás;  

• izomfájdalom;  

• torokfájás;  

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.  

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is 

beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:  

• émelygés,  

• hányás és/vagy  

• hasmenés.  

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel 

háziorvosát, és kövesse az utasításait!  

A hiányzás igazolására a házirendben rögzített szabályok az irányadók.  

  



 
  

2. számú melléklet  

Fertőtlenítő pontok  

• bejárat  

• folyosó  

• titkársági iroda  

Takarítási útmutató  

1. Az Centrumban biztosítjuk a takarító személyzetet. A mindennapos takarítási 

folyamatnak része a fertőtlenítés, melyet az alábbiak szerint végzünk:  

-  kilincsek, kapcsolók, korlátok 

lemosása, -  mellékhelyiségek 

fertőtlenítése, -  a kézfertőtlenítők 

feltöltése.  

  



 
3. számú melléklet  

A koronavírus fertőzésekkel kapcsolatos információáramlás a szakképző intézményekben  
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Módosítások jegyzéke 

 

Fejezet Módosítás tartalma 

3. f „Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a Vizsgaközpontban a maszk 

viselése ajánlott. Az irodákban lehetőleg csak egy látogató tartózkodjon, 

várakozni a folyosón lehetséges a 1,5 méter távolság betartásával.” 

 

szövegrész helyébe 

 

„Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a Vizsgaközpontban a maszk 

viselése kötelező, a belépés csak védettségi igazolvánnyal engedélyezett. 

Védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők az épületbe nem léphetnek be. 

Az irodákban lehetőleg csak egy látogató tartózkodjon, várakozni a folyosón 

lehetséges a 1,5 méter távolság betartásával.”  

 

szövegrész lép. 
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1. Az Intézkedési terv célja: 

A Nagykanizsai SZC Akkreditált Vizsgaközpont kiemelt figyelmet fordít az egészség 

megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartására.  

Az intézkedési terv célja a 2021. február 8-tól hatályos, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a Nagykanizsai SZC Akkreditált Vizsgaközpont 

munkatársainak, együttműködőinek védelme és vizsgáztatáshoz kapcsolódó tevékenység 

folyamatosságának biztosítása érdekében, lefektesse a koronavírus elleni védekezés minél 

hatékonyabb megszervezését a vírus megjelenésének kizárása érdekében. 

2. Az Intézkedési terv személyi hatálya: 

Jelen intézkedési terv hatálya kiterjed a Nagykanizsai SZC Akkreditált Vizsgaközpont (a 

továbbiakban: Vizsgaközpont) valamennyi foglalkoztatottjára, vizsgáztatási 

tevékenységben résztvevőre, együttműködőre. 

 

3. A Vizsgaközpont feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból 

biztonságos környezet kialakítása  

a. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően összhangban a Vizsgaközpont területére 

való belépéskor nem kötelező a lázmérés, kivéve allergiás, náthás időszakokban, 

amikor kötelező a lázmérés a vizsgázók, a vizsgáztatók, egyéb együttműködők és a 

Vizsgaközpont alkalmazottai számára.  

b. Amennyiben a lázmérés során az országos tisztifőorvos által határozatban 

meghatározottnál magasabb testhőmérséklet mérésére kerül sor, vagy a fertőzésre 

utaló más jellemző tünet jelentkezik, az érintett személy a Vizsgaközpontba nem 

léphet be, haladéktalanul otthonába kell távoznia és fel kell vennie a háziorvosával a 

kapcsolatot.  

c. A Vizsgaközpontot, illetve rendezvényeit, vizsgáit kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző 

tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.  
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d. A személyi higiéné betartása a Vizsgaközpont minden dolgozója részéről szükséges. 

Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, 

a köhögési/tüsszentési etikett betartását, illetve javasoljuk az arc felesleges 

érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: 

maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.  

e. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása rendkívül fontos a vírus tovább 

terjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a 

várakozók között, ha megoldható, a Vizsgaközpont teljes területén a 1,5 méteres 

távolságot kell tartani.  

f. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a Vizsgaközpontban a maszk viselése 

kötelező, a belépés csak védettségi igazolvánnyal engedélyezett. Védettségi 

igazolvánnyal nem rendelkezők az épületbe nem léphetnek be. Az irodákban 

lehetőleg csak egy látogató tartózkodjon, várakozni a folyosón lehetséges a 1,5 méter 

távolság betartásával.  

g. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása javasolt, közös használatú textiltörölköző 

alkalmazása tilos. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok 

betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos 

kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes 

tisztaságot.   

h. Fokozottan kell ügyelni a helyiségek tisztaságára, megfelelő kézfertőtlenítő szerek, 

felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. A fertőtlenítő takarítás során 

kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek 

az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai 

eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), valamint a padló és a mosható 

falfelületek a felületnek megfelelő vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek. 

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, nyilvántartásáról a Nagykanizsai 

Szakképzési Centrum gondoskodik.   

i. A kézfertőtlenítő szerek kihelyezése a folyosón és a titkársági irodában történik.  

A gyakran érintett felületeket rendszeresen fertőtleníteni szükséges (ajtókilincs, 

kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.). Ennek dokumentálását, ellenőrzését a 

Centrumnak folyamatosan biztosítani kell.  

j. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre. 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 

mailto:titkarsag@nszvk.hu
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levegő-utánpótlás 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 

Centrum feladata.  

k. A Vizsgaközpontba érkezők megfelelő tájékoztatását biztosítani kell, a létesítmény 

aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett 

intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.  

4. Intézkedések fertőzéssel érintett személy esetén:  

a. Amennyiben egy vizsgázónál, vizsgáztatónál, vagy egyéb együttműködőnél, 

dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal 

értesíteni kell az iskolaegészségügyi vagy háziorvost, aki az érvényes eljárásrend 

szerint dönt a további teendőkről. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak 

el.  

b. A beteg felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  

c. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, 

házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni.  

d. Amennyiben egy szakképző intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, 

arról, a területi járványügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát haladéktalanul 

tájékoztatni kell.   

e. A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről a fenntartót, 

szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a szakképzési 

centrumot haladéktalanul tájékoztatni kell.   

 

5. Online vizsgáztatás protokollja: 

A Vizsgaközpont kivételes esetekben a vonatkozó jogszabályok, Képzési és Kimeneti 

Követelmények (KKK), Programkövetelmények (PK) figyelembevétele mellett lehetővé 

teheti az online szakmai vagy képesítő vizsgák lebonyolítását.  

Ilyen kivételes, rendkívüli esetek lehetnek az országos vagy regionális egészségügyi 

vészhelyzetek, környezeti katasztrófák, rendkívüli időjárási viszonyok vagy a vizsgázók 

speciális élethelyzetei mint egészségügyi problémák, hosszabb külföldi tartózkodás. Ezen 

esetekben a vizsgák a Különleges és rendkívüli események eljárásrendben foglaltak szerint 

kerülnek lebonyolításra.  
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6. Az Intézkedési terv időbeli hatálya: 

Jelen intézkedési terv 2021. szeptember 15. napon lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

Kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva 

folyamatosan történik. Ennek során a vonatkozó jogszabályok és ajánlások megtartása 

mellett a Vizsgaközpont vezetője, valamint a Nagykanizsai Szakképzési Centrum 

főigazgatója és a kancellár az szervezeti sajátosságok figyelembevételével speciális 

utasításokat hozhat. Az eljárásrendben foglaltak bevezetése és betartatása a vizsgaközpont-

vezető feladata.  
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1. számú melléklet 

 

A koronavírus tünetei 

 

 

A koronavírus jellemző tünetei: 

• köhögés;  

• nehézlégzés, légszomj;  

• láz;  

• hidegrázás;  

• izomfájdalom;  

• torokfájás;  

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.  

 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is 

beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:  

• émelygés,  

• hányás és/vagy  

• hasmenés.  

 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és 

kövesse az utasításait!  

mailto:titkarsag@nszvk.hu
http://www.nszvk.hu/
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1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS  

1.1 Az  intézményben legalább havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő  nagytakarítást kell 

elvégezni, melynek végrehajtását a gondnok és az intézményvezető ellenőrzi.  

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi  Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlásait.  

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- 

és  fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata.   

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK, SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNÉNEK 

LÁTOGATÁSA,  RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  

2.1 Az intézménybe idegenek csak védettségi igazolvány felmutatása után léphetnek be. Védettségi 

igazolvány nélkül csak a portáig jöhetnek, az iskola épületébe nem léphetnek be. A nevelési-oktatási 

intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve  képzésben részt vevő 

(későbbiekben: tanuló) látogathatja. Az  oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények 

működtetésében csak egészséges és tünetmentes  dolgozó vehet részt. Tünetek észlelésekor a 

tanulók (szükség esetén szülő is) keressék meg háziorvosukat. Koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés esetén  a tanuló (szülő), és a foglalkoztatott köteles értesíteni az intézményt. Az a tanuló 

vagy oktató és  foglalkoztatott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a 

kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel léphet be újra az intézménybe. Hatósági házi 

karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelés időtartamának 

végét  tartalmazó határozatot szükséges bemutatni.  

2.2 Az intézmény közösségi tereiben, az irodákban és az „A” épület nagy tanáriban az orrot és a 

szájat eltakaró maszk viselése kötelező, másutt ajánlott. A maszkot bárki jogosult használni, 

alkalmazása senki részére nem tiltható meg. 

2.3 Az intézményi csoportosulások megelőzésére az oktatók mellett az iskolaőr segítségét is 

igénybe kell venni, aki segít a csoportosulások megszűntetésében, a szabályok betartatásában.  

2.4 Az osztálytermekben, csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók 

egymástól  távolabb történő elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése 

megengedett, de nem  kötelező.  

2.5 A közösségi terekben egyszerre csak annyi személy tartózkodjon, hogy betartható legyen a 

1,5  méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be, úgy az ott tartózkodás 

idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.  
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2.6 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. 

A  szaktantermek, egyéb osztálybontások kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a 

tantermet használják; a bontások során is legalább az egyik csoport ott kapjon helyet . Amennyiben 

ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben  felületfertőtlenítést kell végezni 

(oktatók végzik a tanóra végén), melyet követően a termeket alaposan ki kell szellőztetni.  

2.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. 

Tornatermi  foglalkozások esetén az órák alatt a terem szellőztetéséről gondoskodni kell. Az órák 

során  célszerű mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem 

kerülhető  el, akkor ezeket lehetőleg állandó beosztású párokban, kiscsoportokban kell végezni.  

2.8 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért 

a  tornaórák, foglalkozások előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy 

elkerülhető  legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 

méteres  védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket tisztítani 

és  fertőtleníteni kell a csoportok váltása között, ami a gyakorlatot vezető, azt záró oktató feladata.  

2.9 A szakmai gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az 

általános  higiénés rendszabályok vonatkoznak.   

2.10 A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató 

személy  látogathatja.   

2.11 A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.  

2.12 A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni  védőeszköz-

használatot folyamatosan ellenőrizze, amennyiben annak használata indokolt. A 1,5  méteres 

védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.  

2.13 Valamennyi oktatási és gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása  szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói csoportok 

váltása  között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.  

2.14 A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – virucid 

hatású  felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.  

2.15 A nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű  jelenlétével járó (pl.: értekezlet, ünnepség, 

osztályozó értekezlet, tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, bál, bankett, kulturális program) esemény 

megszervezése során az alábbiak betartása szükséges:  

- a rendezvényekre vonatkozó hatályos létszámszabályok szigorú betartása,  

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,  maszkviselés, 

kézfertőtlenítés, szellőztetés),  
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- zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri program szervezése,  

- szükség esetén a résztvevők körének korlátozása.  

2.16 A szülői és egyéb munka értekezletek megtartása online formában is lehetséges.  

2.17 Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat belföldi helyszíneken  megvalósítani.  

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  

3.1 Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel 

kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő 

alaposan  mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét. 

3.2 A foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor nem kötelező.  

3.3 Amennyiben a testhőmérséklet-mérést mint óvintézkedést alkalmazni szükséges, a mérési 

pontokat  az autóbejárat, az „A” épületi kiskapu és a kollégiumi porta adja. A  testhőmérséklet-

mérést oktatók, nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók, beoltott  felsőbb éves tanulók 

egyaránt végezhetik.  

3.4 A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

vírusölő  hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.   

3.5 Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, közös használatú textiltörölköző alkalmazása 

tilos. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az 

egyes  tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

alkoholos  kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.  

3.6 Fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő 

takarítás  (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő 

takarítás során  kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek 

(ilyenek a padok,  asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

informatikai  eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC 

lehúzók, stb.)  valamint a padló és a mosható falfelületek a felületnek megfelelő vírusölő hatású 

szerrel  fertőtlenítésre kerüljenek. 

3.7 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse.  A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítása és azok  viselése szükséges.  
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3.8 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani  a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik  minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek 

ablakát  időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.  

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. 

A  felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének megőrzésére, 

a  munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel, melyet a 

takarításért felelős alkalmazottak végeznek el.  

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos szappanos kézmosására 

vagy  kézfertőtlenítésére.  

4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy sorban  állás esetén a védőtávolság betartható 

legyen.  

4.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök 

tisztántartására,  fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.  

4.5 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert 

kell  biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az 

étterem  üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza 

és  betegség gyanúja esetén intézkedjen. 

  

5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK  

5.1 A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján 

lehetséges.  

5.2 Amennyiben a tanulót a határátlépéskor hatósági házi karanténban tartózkodásra kötelezik, 

a  kollégiumnak szükséges biztosítani a tanuló elkülönített elhelyezését és ellátását. A 

kollégiumi  tanulók esetében a kollégiumnak biztosítania kell a megfelelő elkülönítést addig, amíg 

a hatósági  házi karantént az arra illetékes hatóság megszünteti.  
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5.3 Az alábbi linken a rendőrség hivatalos honlapján található a járványügyi intézkedésekkel 

kapcsolatos,  beutazáshoz, illetve a karantén alóli mentesüléshez szükséges beadványok. 

Amennyiben  szükséges, ezen keresztül a megfelelő beadvány típus megválasztásával közvetlen 

megküldhető a  karantén lakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére a 

szükséges  dokumentum:  

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/jarvanyugyi-intezkedesekkel-

kapcsolatos-beadvanyok  

6. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

6.1 A kollégiumokba kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, 

magát  egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek esetleges meglétéről 

ki kell kérdezni (a kérdőív 1. számú mellékletben található) a beköltöző tanulókat.   

6.2 A kollégiumokban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre 

utaló  panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért a 

kollégium a  felelős a szülő helyett, ezért a lakókat kikérdezik (szóban) egészségi állapotukról és 

szükség  szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végezhetnek rajtuk, amit eltérés 

esetén  dokumentálnak – a műveletet a kollégiumi ápoló, távolléte esetén a csoportvezető végzi. A 

koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.   

6.3 A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 

méteres  védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.  

6.4 Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint az azonos tantermi órákat 

látogató tanulók kerüljenek  egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.   

6.5 A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a 

megfelelő  higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni – jelenleg 2 fő/szoba. A 

kollégiumban, ha zárt térben rendezvény  van, vagy több személy együttesen tartózkodik és a 1,5 

méteres védőtávolság nem tartható, a maszk  használata javasolt. A közös használatú helyiségekben, 

így a konyhában és az egészségügyi, fürdő és illemhelyiségekben is térben és időben lehetőség 

szerint a bentlakóknak be kell tartani a távolságtartás  szabályait.  

6.6 Kollégiumonként a férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítési és hatósági 

karantén  helyszín céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren 

egyaránt)  berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése 

érdekében.   

6.7 A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani és szellőztetni, és ajánlott 

rendszeresen  fertőtleníteni. A közösségi helyeknél kézfertőtlenítő készüléket kell elhelyezni, 

melyet  folyamatosan fel kell tölteni virucid hatású kézfertőtlenítő szerrel.  
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6.8 A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően  kell megszervezni és végezni. 

6.9 Fertőzésgyanú esetén egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével 

az  érintett elkülönítése, a szülő értesítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan 

az  NNK honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali 

intézkedések  megtétele.   

Riasztási protokoll:  

- Tanuló esetén: 

o osztályfőnök értesítése az észlelő által 

o szülő értesítése az osztályfőnök által; amennyiben az osztályfőnök nem érhető el, az 

intézményvezetés valamely tagjának és a titkárság értesítése 

o intézményvezetés és titkárság értesítése osztályfőnök által 

- Dolgozó esetén: 

o közvetlen munkahelyi vezető értesítése 

o intézményvezető értesítése 

7. A SZAKIRÁNYÚ OKTARÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

Ha a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló vagy képzésben részt vevő személy 

szakirányú oktatására vagy a tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzésére a duális 

képzőhely által bevezetett járványügyi korlátozások okán adott időszakban nem kerülhet sor, akkor 

a szakképző intézmény és a duális képzőhely közösen dönt a szakirányú oktatás duális képzőhelyen 

történő részének vagy a gyakorlati képzésnek az átütemezéséről vagy a szakirányú oktatás vagy a 

gyakorlati képzés szakképző intézmény által történő megszervezéséről. 

 

8. A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN TANULÓK HIÁNYZÁSAINAK KEZELÉSE  

8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett  csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja,  továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a 12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet a  szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szerinti alapos okra hivatkozással nem 
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enged iskolába,  igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a 

tanuló hatósági  karanténba kerül a részére a járványügyi hatóság által előírt karantén időszakára.  

8.2 A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. § (1) bekezdés c) pontjának értelmében 

az  intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. 

Ilyen  indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor a tanulói 

hiányzásnak a  járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra 

történő szülői  igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden ilyen 

szülői/gondviselői  kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és 

a járvány  alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell 

vizsgálnia.   

8.3 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett kapcsolattartási 

és  számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.   

 

9. A SZÁMONKÉRÉS, BESZÁMOLÁS RENDJE (ELSŐSORBAN A 

FELNŐTTEK  OKTATÁSÁRA VONATKOZTATVA)  

9.1 A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre 

tervezetten  kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.   

9.2 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.  

9.3 A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet 

részt.   

10. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

10.1 Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők,  haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi 

orvost, aki az  érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Nem nagykorú tanuló esetén 

a  szülőt/gondviselőt értesíteni kell, s a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg 

telefonon a tanuló háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az  orvos utasításai alapján 

járjanak el.  

10.2 A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  

10.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel  rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi 

gyermekorvos, illetve a  kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan 
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nyilatkozni. Amennyiben  fennáll a gyanú, az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek 

megfelelően kell ellátni a beteggel  kapcsolatos teendőket.  

10.4 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással, 

kórházi  zárójelentéssel térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben 

nem  bírálhatja felül.  

10.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló a koronavírus okozta járványügyi helyzet 

miatt  speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a 

szükséges intézkedéseket meg kell tenni.  

11. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN  

11.1 Minden szakképző intézménynek és szakképzési centrumnak kiemelt feladata és kötelessége a 

járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv folyamatos aktualizálása – 

szükség  esetén - az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve. A fenntartó 

által  jóváhagyott intézményi intézkedési tervet a szakképző intézmény köteles a szakképzési 

államigazgatási szerv  feladatkörében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a 

továbbiakban: NSZFH)  rendelkezésére bocsájtani. Az NSZFH amennyiben szükségesnek ítéli, 

további intézkedéseket  kezdeményez a fenntartónál.   

11.2 Amennyiben egy szakképző intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról, a 

területi  járványügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörben  eljáró járási/kerületi hivatalát haladéktalanul tájékoztatni kell.  

11.3 A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről a fenntartót, szakképzési 

centrum  részeként működő szakképző intézmény esetén a szakképzési centrumot haladéktalanul 

tájékoztatni kell.  

11.4 A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről haladéktalanul tájékoztatni 

kell   

- a fenntartót,   

- a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a 

szakképzési  centrumot, továbbá  

- a szakképzésért felelős miniszter fenntartásában lévő szakképzési centrum esetén a 

Nemzeti  Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt. 

11.5 A szakképző intézmények évfolyamain egész osztályra bevezetett tanügyi intézkedésre 

csak  rendkívül indokolt esetben kerülhet sor, tekintettel arra, hogy 12 év felett minden tanuló élhet 

az  oltás felvételével. A fertőzésben érintett tanuló a felgyógyulásáig nem látogathatja az 

intézményt.  
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11.6 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése 

és  támogatása az oktatók és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem 

igénylő  kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a 

tantermen  kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát meghatározott 

eljárásrend szerint  látogathatják.  

11.7 Amennyiben egy iskolában tantermen kívüli, digitális munkarend kerül átmenetileg 

elrendelésre, a  gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni igény esetén a 

szülők támogatása  érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető 

meg a  gyermekfelügyelet, arról iskola esetében a fenntartó, szakképzési centrum részeként 

működő  szakképző intézmény esetén a szakképzési centrum gondoskodik.  

11.8 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania 

kell  a gyermekétkeztetést.  

11. KOMMUNIKÁCIÓ  

12.1 Nyomatékosan kérjük az intézményeket, hogy tájékozódjanak, és ennek  fontosságára hívják 

fel az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos  híreket hiteles források - 

a www.kormany.hu és a www.nive.hu - felületein kell követni.  

12.2 A koronavírus vonatkozásában az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók 

nyújtanak  segítséget.  
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2021. december 1-től életbe lépő szabályok: 

 

1. A szakképző intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a szakképző 

intézmény 

a) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, 

Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid- 

igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásónak keretéről szóló 2021. június 14-i 

(EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid- 

igazolvány, 

b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti 

védettségi igazolvány, illetve applikáció, 

c) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány — ha az a 

védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést 

tartalmaz — vagy 

d) az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi 

igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a 

határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította 

felmutatásával — ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének 

igazolását. 

 

2. Az 1. pontban foglaltakat nem kell alkalmazni a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és 

önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pont hatálya alá tartozó foglalkoztatottra, 

a szakképző intézményben nevelő-oktató tevékenységet folytató személyre, a szakképző 

intézménnyel jogviszonyban álló tanulóra, képzésben résztvevő személyre, továbbá arra a 

személyre, aki a szakképző intézmény területén a szakképző intézmény ellenőrzési körén kívül 

eső, elháríthatatlan eseménnyel (a továbbiakban: esemény) összefüggésben — az 

intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményei 

elhárítására irányul. 

 

3. A tanulót a szakképző intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a 

koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a szakképző intézmény területére a szakképző 

intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be. 
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1. számú melléklet  

KÉRDŐÍV  

Kollégiumi beköltözés megkezdése előtt  

1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult   

∙ láz vagy hőemelkedés (37,5 C);   

∙ fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;   

∙ száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;   

∙ torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,   

∙ émelygés, hányás, hasmenés?   

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

3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek 

el  koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?   

4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?  5. Érintkezett-e 

az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?   

 

 

Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése 
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Jelen eljárásrend újabb módosításig vagy visszavonásig marad hatályban, a módosítására a járványügyi 

helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. 

Az eljárásrend bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni. 

 

1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS  

  

1.1 Az intézményben legalább havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást kell 

elvégezni. Az intézmények vezetői ellenőrzik a takarítások végrehajtását.  

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlásait. 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és 

fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. 

2. AZ INTÉZMÉNYEK, SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNÉNEK LÁTOGATÁSA, 

RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  

  

2.1 Az intézménybe idegenek csak védettségi igazolvány felmutatása után léphetnek be. Védettségi 

igazolvány nélkül csak a portáig jöhetnek, az iskola épületébe nem léphetnek be. 

 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve képzésben részt vevő 

(jelen eljárásrend tekintetében a továbbiakban együtt: tanuló) látogathatja. Az oktatásban és 

nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet 

részt. 

Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a tanuló (szülő), és a foglalkoztatott köteles 

értesíteni az iskolát. Az a tanuló vagy oktató és foglalkoztatott, aki bármilyen betegség miatt otthon 

maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelés időtartamának végét tartalmazó határozatot szükséges bemutatni. 

2.2 Ha a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló vagy képzésben részt vevő személy 

szakirányú oktatására vagy a tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzésére a duális 

képzőhely által bevezetett járványügyi korlátozások okán adott időszakban nem kerülhet sor, akkor 

a szakképző intézmény és a duális képzőhely közösen dönt a szakirányú oktatás duális képzőhelyen 

történő részének vagy a gyakorlati képzésnek az átütemezéséről vagy a szakirányú oktatás vagy a 

gyakorlati képzés szakképző intézmény által történő megszervezéséről. 

2.3 Törekednünk kell az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév, tanítási év folyamán, mind 

az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.  

2.4 Az osztálytermekben, csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók egymástól 

távolabb történő elhelyezéséről, a tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése kötelező. 
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2.5 A közösségi terekben egyszerre csak annyi személy tartózkodjék, hogy betartható legyen a 1,5 

méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott 

tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

2.6 A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során többségében 

ugyanazt a tantermet használják. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a 

tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni, melyet követően a termeket alaposan ki kell 

szellőztetni.  

2.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Tornatermi 

foglalkozások esetén az órák alatt a terem szellőztetéséről gondoskodni kell. Az órák során célszerű 

mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor 

ezeket lehetőleg állandó beosztású párokban, kiscsoportokban kell végezni. 

2.8 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a 

tornaórák, foglalkozások előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető 

legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres 

védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket tisztítani és 

fertőtleníteni kell a csoportok váltása között. 

2.9 A szakmai gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés 

rendszabályok vonatkoznak. 

2.10 A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy 

látogathatja. 

2.11 A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.  

2.12 A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-

használatot folyamatosan ellenőrizze, amennyiben annak használata indokolt. A 1,5 méteres 

védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell. 

2.13 Valamennyi oktatási és gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása 

szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói csoportok váltása között 

a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges. 

2.14 A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – virucid hatású felületfertőtlenítő-

szerrel rendszeresen tisztítani kell. 

2.15 A nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó (pl.: értekezlet, ünnepség, osztályozó 

értekezlet, tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, bál, bankett, kulturális program) esemény 

megszervezése során az alábbiak betartására figyelünk: 

- a rendezvényekre vonatkozó hatályos létszámszabályok szigorú betartása, 
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- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),  

- zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri program szervezése,  

- szükség esetén a résztvevők körének korlátozása. 

2.15 A szülői értekezleteket, fogadóórákat online térben valósítjuk meg, a kapcsolattartásnál előnyben 

részesítjük a digitális megoldásokat. 

2.16 Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat belföldi helyszíneken valósítjuk meg. 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  

  

3.1  Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára 

felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe lépéskor testhőmérsékletet mérünk. Az intézménybe 

érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét 

(tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). 

3.2 A foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor nem kötelező. Ugyanakkor, 

ha betegség gyanúja felmerül alkalmazzuk. 

3.3 A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású 

kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. 

3.4 Textiltörölközőt nem alkalmazunk, előnyben részesítjük a papírtörölköző használatát.. Kiemelt 

figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket 

megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell 

biztosítani a személyes tisztaságot.  

3.5 Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a 

folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt 

figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, 

az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, 

monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható 

falfelületek a felületnek megfelelő vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek. 

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A 

takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítjuk és azok 

viselése szükséges. 

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a 

folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik 

minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát 

időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.  
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4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

  

4.1 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek 

tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének megőrzésére, a munkafolyamatok 

megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. 

4.2 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére 

fokozottan figyelünk. 

4.3 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell 

biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem 

üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és 

betegség gyanúja esetén intézkedjen. 

5. AZ INTÉZMÉNYEKBEN TANULÓK HIÁNYZÁSAINAK KEZELÉSE 

  

5.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak 

a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről 

szóló törvény végrehajtásáról szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt 

hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba 

kerül a részére a járványügyi hatóság által előírt karantén időszakára.  

5.2 A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. § (1) bekezdés c) pontjának értelmében az 

intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen 

indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor a tanulói hiányzásnak a 

járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői 

igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői 

kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány 

alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia.   

5.3 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett kapcsolattartási és 

számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban. 

6. A SZÁMONKÉRÉS, BESZÁMOLÁS RENDJE (ELSŐSORBAN A FELNŐTTEK 

OKTATÁSÁRA VONATKOZTATVA) 

  

6.1 A szóbeli számonkérés napja –-, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten 

kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását. 

6.2 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.  
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6.3 A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt. 

  

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

  

7.1 Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az 

érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Nem nagykorú tanuló esetén a 

szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy 

feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az 

orvos utasításai alapján járjanak el.  

7.2 A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

7.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a 

kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben 

fennáll a gyanú, az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően kell ellátni a beteggel 

kapcsolatos teendőket. 

7.4 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással, kórházi 

zárójelentéssel térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül. 

7.5  Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt 

speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges 

intézkedéseket meg kell tenni.  

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN  

  

8.2 Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról, a területi járványügyi 

hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró 

járási/kerületi hivatalát haladéktalanul tájékoztatni kell.  

8.3 A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről a fenntartót, a szakképzési 

centrumot, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt haladéktalanul tájékoztatni kell.  

8.5 A szakképző intézmény évfolyamain egész osztályra bevezetett tanügyi intézkedésre csak rendkívül 

indokolt esetben kerülhet sor. 

A fertőzésben érintett tanuló a felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményt. 

8.6 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és 

támogatása az oktatók és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő 

kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen 
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kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát meghatározott eljárásrend szerint 

látogathatják. 

8.7 Amennyiben egy iskolában tantermen kívüli, digitális munkarend kerül átmenetileg elrendelésre, a 

gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni igény esetén a szülők támogatása 

érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a 

gyermekfelügyelet, arról iskola esetében a fenntartó, szakképzési centrum részeként működő 

szakképző intézmény esetén a szakképzési centrum gondoskodik. 

Záradék: 

Az eljárásrend újabb módosításig vagy visszavonásig marad hatályban. Az eljárásrend betartása és 

betartatása minden dolgozónak és tanulónak kötelessége. Az eljárásrendben foglaltak bevezetése az 

intézményvezető feladata. 

A jelen szabályzat kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva 

folyamatosan történik. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett 

az intézmény vezetője, valamint Szakképzési Centrum főigazgatója és a kancellár az intézményi 

sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat. 

 

Nagykanizsa, 2021. november 24. 
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1. számú melléklet 

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek 

új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban 

tapasztalt magán ilyen tüneteket: 

• köhögés; 

• nehézlégzés, légszomj; 

• láz; 

• hidegrázás; 

• izomfájdalom; 

• torokfájás; 

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar. 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak 

a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például: 

• émelygés, 

• hányás és/vagy 

• hasmenés. 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse 

az utasításait! 

A hiányzás igazolására a Házirend 9. pontjában rögzített szabályok az irányadók. 
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2. számú melléklet 

Fertőtlenítő pontok 

- porta 

- titkárság 

- laboráns iroda 

- gazdasági iroda előtt 

Takarítás útmutató 

1. Az intézményben biztosítjuk a takarító személyzetet 7:30 – 12:30 közötti időszakban. 

2. A mindennapos takarítási folyamatnak része a fertőtlenítés 12:30 – 20:00 közötti időszakban. 

3. A tanítási idő alatt 2 óránként fertőtlenítést végzünk az alábbiak szerint: 

- kilincsek, kapcsolók, korlátok lemosása 

- mellékhelyiségek fertőtlenítése 

- a kézfertőtlenítők feltöltése 



 

A koronavírus fertőzésekkel kapcsolatos információáramlás a szakképző intézményekben 
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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. A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, 

koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.  

1.3. Az intézménybe idegenek csak védettségi igazolvány felmutatása után léphetnek be. 

Védettségi igazolvány nélkül csak a portáig jöhetnek, az iskola épületébe nem léphetnek 

be. 

1.4. A személyi higiéné betartása az intézmény minden tanulója és dolgozója részéről 

szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos 

kézfertőtlenítést, a köhögési/tüsszentési etikett betartását, illetve az arc felesleges 

érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: 

maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását, amennyiben ezt elrendelik. 

1.5. Az intézménybe és a telephelyekre való belépéskor a tanulók, az oktatók és a képzésben 

résztvevők lázmérése nem kötelező. 

1.6. 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, ha megoldható, az iskola teljes területén a 1,5 

méteres távolságot kell tartani, amelyre jól látható jelzéssel hívjuk fel a figyelmet. 

1.7. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek felhívjuk a figyelmét, hogy az irodákban 

lehetőleg csak egy látogató tartózkodjon, várakozni a folyosón lehetséges a 1,5 méter 

távolság betartásával. Ezt figyelemfelhívó táblákkal jelezzük. 

1.8. Fokozottan ügyelünk helyiségeink tisztaságára, megfelelő kézfertőtlenítő szereket, 

felületfertőtlenítő szereket és takarítószereket használunk. A megfelelő kéz- és 

felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről, 

nyilvántartásáról az intézmény gondoskodik.  

A kézfertőtlenítő szerek kihelyezését a 1. számú melléklet tartalmazza. 

1.9. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtlenítjük 

(ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.). Ennek dokumentálását, ellenőrzését 

folyamatosan végezzük.  

1.10. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre.  
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1.11. Az intézménybe érkezők az aktuális házirendről, az új típusú koronavírus járvánnyal 

kapcsolatos intézkedésről és az intézkedési tervről az iskola honlapján és a bejáratnál 

elhelyezett falitáblán, valamint a kihelyezett figyelem felhívó táblákon tájékozódhatnak. 

1.12.  Az oktató vagy foglalkoztatott, aki bármely betegség miatt otthon maradt, kizárólag a 

háziorvos a kezelő orvos vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. 

1.13. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak 

a szakképző intézményben, akkor erről a vezetőséget azonnal tájékoztatni kell, akik a 

járványügyi szabályoknak megfelelően hoznak döntést, valamint tájékoztatják a 

Szakképzési Centrum vezetőit. 

2. Takarítás, fertőtlenítés, étkezőre vonatkozó szabályok 

2.1 Minden telephelyen havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást 

végzünk. 

2.2  A telephelyek vezetői ellenőrzik a takarítás végrehajtását, és ezt dokumentálják. 

2.3 A fertőtlenítő takarítás elvégzése során a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) 

ajánlásait vesszük figyelembe. 

2.4 A szappanos kézmosást vírusölő hatású kézfertőtlenítővel egészítjük ki, papír kéztörlőt 

használunk. 

2.5 Kiemelt figyelmet fordítunk minden helység természetes szellőztetésére. 

2.6 Fokozottan kell figyelni az étkező tisztaságára, rendszeres fertőtlenítésére, az asztalon 

elhelyezett eszközök tisztántartására. 

2.7 Az étkezéseknél a sorban állaskor biztosítani kell a 1,5 méteres távolságot. 

 

3. A tanórák látogatása, szakmai gyakorlati képzések megvalósítása 

 

3.1 A tanórákon a maszk viselése akkor kötelező, ha a teremben nem biztosított a 1,5 

méteres védőtávolság  betartása. A  maszk viselése minden tanórán ajánlott. 

3.2 A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás 

során az elektronikus levelezést, illetve az e-Kréta tanulmányi rendszeren keresztüli 

kommunikációs lehetőségeket alkalmazzuk, erről az érintetteket értesítjük. 

3.3 Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében rendszeresen fertőtlenítést végzünk, 

melyet folyamatosan dokumentálunk. 

3.4 Az intézmény területén és az épületek előtt ügyeletes oktató segíti a csoportosulások 

megelőzését. 

3.5 Közösségi terekben, folyosókon a 1,5 méteres védőtávolság betartása az irányadó, ezt 

jelölő szalag mutatja. 
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3.6 Közösségi terekben, folyosókon a maszk használata kötelező.  

3.7 A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános 

higiénés rendszabályok vonatkoznak. 

3.8  A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos 

kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítjuk. A gyakorlat 

során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata 

kötelező.  

3.9 A gyakorlaton csak egészséges tanuló és oktató vehet részt.  

3.10 A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni 

védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. 

3.11 A gyakorlat során használt eszközöket tisztítani kell. Lehetőség szerint, az eszközöket a 

tanulók nem adják át egymásnak, ha ez mégis szükséges, – amennyiben azt nem károsítja 

– az oktató, vagy az általa megbízott személy az adott eszközt virucid hatású 

felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le. 

3.12 A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat az iskolai gyakorlaton és a külső gyakorló 

helyen is be kell tartani. Külső gyakorlóhelyeken a munkahely járványügyi szabályai az 

irányadóak, melyeket a tanulóknak be kell tartani. 

3.13 Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató szerint járunk 

el, ezt pontosan dokumentáljuk. 

3.14 A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló vagy képzésben részt vevő 

személy szakirányú oktatására vagy a tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati  

képzésére a duális képzőhely által bevezetett járványügyi korlátozások okán adott 

időszakban nem kerülhet sor, akkor a duális képzőhellyel közösen döntés születik a 

gyakorlat átütemezéséről, vagy a gyakorlat iskolai megszervezéséről . 

4. A számonkérés, beszámoltatás 

4.1. 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. 

4.2. A szóbeli vizsgák számonkérésének napjait és helyszínét a tanév munkarendjében 

rögzítjük. 

4.3. A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget 

továbbra is biztosítjuk, melynek során fokozottan ügyelünk a biztonsági szabályok 

betartására. 



5  

4.4. Számonkérésen kizárólag egészséges tanuló és oktató vehet részt. 

5.   Rendezvények megtartására vonatkozó szabályok 

5.1. A zárt térben történő programok szervezésénél betartjuk a rendezvényekre vonatkozó 

létszámszabályokat, az alapvető egészségvédelmi intézkedéseket, szükség esetén 

korlátozzuk a résztvevők körét. (védettségi igazolvány) 

5.2. A szülői értekezleteket évfolyam szinten szervezzük. 

5.3. A szülői és a munkaértekezletek megtartása online formában is lehetséges. 

5.4.  A résztvevők számánál szigorúan betartjuk a kormány által meghatározott 

rendezvényekre vonatkozó létszámkorlátot. 

5.5. Osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat javasoljuk belföldi helyszíneken 

megvalósítani. 

 

6. Tornaterem használata, testnevelés órák megtartása 

6.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységeken kizárólag egészséges, tüneteket 

nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt. 

6.2. A tanórákon a szoros fizikai érintkezés elkerülése javasolt. A tevékenységek során – 

lehetőség szerint – a testi érintkezés nélkül megvalósítható feladatokra javasolt 

hangsúlyt helyezni. 

6.3. Az időjárás függvényében lehetőség szerint a szabadban tartjuk a testnevelés órákat. 

6.4. A közös terek, öltözők, zuhanyzók higiéniai állapotának fenntartása során az előírt 

takarítási útmutató szerint járunk el, ezt pontosan dokumentáljuk. 

6.5. A zárt pihenőtereket óránként szellőztetjük. 

 

7. Tanuló hiányzásának kezelése 

7.1 Annak a tanulónak a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegség miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, annak hiányzását igazoltnak kell tekinteni. 

7.2 Annak a tanulónak a hiányzását, akit a szülő a 12/2020.(II.7.)Korm. rendelet szerint 

alapos okra hivatkozva nem engedi iskolába, annak hiányzását igazoltnak kell tekinteni.  

Ilyen indok a járványhelyzetből fakadó alapos ok, ugyanakkor a tanuló hiányzásának a 

járványhelyzetre tekintettel általánosan, előre meg nem határozható időtartamra történő 

szülői igazolása nem tekinthető automatikusan alapos indoknak. Minden ilyen szülői 

kérelmet az intézmény vezetője dönthet el a járvány alakulásának függvényében. 
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7.3 Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére a 

járványügyi hatóság által előírt karantén időszakára. 

7.4 Ezen időszak alatt a tanuló az otthona elhagyása nélkül az oktatókkal egyeztetett 

számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban. 

7.5 Koronavírus- gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a tanuló, a szülő köteles értesíteni az 

iskolát. 

7.6 A tanuló, aki bármely betegség miatt otthon maradt, kizárólag a háziorvos a kezelő 

orvos vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. 

 

 

 

8. Intézkedések fertőzött személy intézmény esetében 

 
8.1 Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, értesítjük a szülőt, vagy a törvényes 

képviselőt.  

8.2 Elkülönítjük a tanulót az I. emeleti tárgyaló szobába, egyúttal értesítjük az iskola-

egészségügyi orvost. 

8.3 Az intézmény évfolyamain egész osztályra vagy csoportra bevezetett tanügyi intézkedés 

csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor, tekintettel arra, hogy a 12 év felett minden 

tanuló élhet az oltás felvételével. 

8.4 Digitális munkarend elrendelése esetén a tanulók a digitális munkarend elrendelését 

követő naptól az iskolát meghatározott eljárás rend szerint látogathatják. 

8.5 A koronavírus vonatkozásában az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatás az 

irányadó. 

8.6 A COVID-19 fertőzés tényéről és a szükséges intézkedésről haladéktalanul tájékoztatjuk 

a Nagykanizsai Szakképzési Centrumot és a népegészségügyi feladatkörben eljáró járási 

hivatalt. 

 

A tantermen kívüli, részleges vagy teljes digitális tanrendre történő átállás esetén a 

szabályrendszerének kidolgozására az intézmény munkacsoportokat hoz létre. 

 

1. Oktatási munkacsoport 

Vezetője: igazgató helyettes, tagok: osztályfőnökök. 

Feladataik: 

 a 10 fő alatti csoportok gyakorlata a járványügyi előírásoknak megfelelően zajlik 
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 15 fő alatti osztály és csoport létszámok oktatása a távolságtartásnak megfelelően történik 

 a nagy létszámú osztályok A-B hetes munkamegosztásban jöhetnek be az iskolába 

 a szünetekben évfolyamonként használják a közösségi tereket 

 járványhelyzetben közösségi programokat nem szervezünk 

 a szülők tájékoztatása online módon történik 

 felmérést végeznek az osztályfőnökök az otthoni tanulás IKT eszközökkel való 

ellátottságáról 

2. Egészségügyi munkacsoport 

Vezetője: igazgató, tagjai: gondnok, védőnő 

Feladataik:  

  a belépés szabályait és az intézményben tartózkodás rendjét az intézkedési terv 1. pontja 

szabályozza 

  a takarítás és a fertőtlenítés rendjét a 1. pont szabályozza. A fertőtlenítő pontok a 2. 

mellékletben 

  a tünettel rendelkező személyt az I. emeleti tárgyaló szobában különítjük el a 

hozzátartozó érkezéséig. A hozzátartozót az iskolatitkár értesíti. 

 3. Digitális munkacsoport 

Vezetője: igazgató helyettes, tagok: munkaközösségközösség vezetők 

Feladataik:  

 A digitális oktatáshoz használt platform egységesítése, használatának támogatása. 

 A rendelkezésre álló digitális infrastruktúra és annak állapotának felmérése. 

 Tanulók számára kölcsönözhető eszközök körének felmérése. 

 A kapcsolattartás módszereinek egységesítése, feltételeinek biztosítása. 

 

Záradék: 

A jelen szabályzat kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához 

igazodva folyamatosan történik. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások 

megtartása mellett az intézmény vezetője, valamint Szakképzési Centrum főigazgatója és a 

kancellár az intézményi sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat.  
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Nagykanizsa, 2021. 09. 22.         

         Laukó Emőke 

         igazgató 

 

 



1. számú melléklet 

Fertőtlenítő pontok 

1. Hunyadi utca  

• porta 

• titkárság 

• Aula lépcsőforduló 

• II. emeleti folyosó 

• B épület bejárat 

• tanári 

• tornacsarnok bejárat 

2.Petőfi utcai telephely 

• bejárat 

• tanári  

• folyosó 

• tanműhelyek 

• Petőfi 3, és 5. folyosó 

3.Erdész utcai telephely 

• bejárat 

• tanári 

• műhelyek folyosója 

Takarítási útmutató 

1. Az intézményben biztosítjuk a takarító személyzetet 7:30 – 20:00 közötti 

időszakban. 

2. A mindennapos takarítási folyamatnak része a fertőtlenítés 7:30 – 19:30 közötti 

időszakban. 

3. A tanítási idő alatt 2 óránként fertőtlenítést végzünk az alábbiak szerint: 

- kilincsek, kapcsolók, korlátok lemosása 

- mellékhelyiségek fertőtlenítése 

-  a kézfertőtlenítők feltöltése 


	Borítólap
	Centrum eljárásrend 11.24.
	Vizsgaközpont Járványügyi Intézkedési terv
	Cserháti Járványügyi intézkedési terv 2021nov _ Cserháti
	Thúry Eljárásrend a járvány elleni védekezéssel kapcsolatosan 2021. november 24..docx
	Zsigmondy eljárásrend 11.24..docx

