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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 kötelező a lázmérés 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 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 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, amelyre jól látható jelzéssel hívjuk fel a figyelmet. 

1.7. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a Centrum épületeiben a maszk viselése 

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

lehetséges a 1,5 méter távolság betartásával. Ezt figyelemfelhívó táblákkal kell jelezni. 

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

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, nyilvántartásáról a Centrum gondoskodik.  

1.9. 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. 

1.10. 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. 

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

házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a 

járvány miatti korlátozásokról. 

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

a Centrum bármelyik intézményében, akkor az iskola igazgatójának javaslatára a 

főigazgató  elrendeli a szükséges intézkedéseket, és azokról a járványügyi szabályoknak 

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

 

2. Az intézményi szintű munkacsoportok munkájának Centrum szintű 

vezetése, koordinálása és összehangolása 

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. 

3. Az operatív törzs tájékoztatása 

3.1. A szakképző intézmény munkanapokon délután 14:00 óráig – a fenntartó egyidejű 

tájékoztatása mellett – az operatív törzs által meghatározott adattartalommal jelentést 

küld az NSZFH-nak az intézményben az adott napon összes (az aznapi új és a korábbi 

még aktív esetek) járványügyi megfigyelés alatt, illetve hatósági házi karanténban lévő 

személyek, a PCR pozitív személyek, valamint az online oktatásban részt vevő 

személyek számáról (a továbbiakban: jelentés). A jelentés formáját mutatja a 4. számú 

melléklet. 

3.2. A Centrum iskolái a jelentést a Centrumnak küldi meg munkanapokon 13:00 óráig 

(pénteken 11.00 óráig). A szakképzési centrum a jelentéseket egy táblázatba összesítve, 

intézményenkénti bontásban továbbítja NSZFH-nak valamint a helyi önkormányzatnak 

munkanapokon 14:00 óráig (pénteken 12.00 óráig). 

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 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 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 

 

 



 

4. számú melléklet 

Kimutatás a szakképzési intézményekben a tantermen kívüli online munkarend elrendeléséről 
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1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, 

irányelvek betartása mindenki számára kötelező . 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. 

1.2. Az iskola és a kollégium épületeit, rendezvényeit, foglalkozásait kizárólag a járványügyi 

készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 

5. § (1) bekezdésében meghatározott, egészséges, koronavírusmegbetegedés tüneteit 

nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. sz ámú 

melléklet tartalmazza. 

1.3. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az intézmény bármely épületébe való 

belépéskor kötelező a lázmérés mind a tanulók, képzésben részt vevők, mind az oktatók 

és az intézmény más alkalmazottai számára. 

1.4. 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. 

1.5. Ha a tünetek az intézmény kiskorú tanulójánál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes 

képviselőt haladéktalanul értesíteni kell, illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása 

azonnal nem megoldható -, el kell különíteni a kollégium épületében erre a célra 

kijelölt helyiségben a szülő megérkezéséig va gy intézkedéséig. 

1.6. A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül, továbbá az iskolába 

belépéskor rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban 

állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, 

amelyet jól látható jelzéssel biztosítunk. A 1,5 méteres távolság kötelező betartására 

fokozottan figyelmet fordítunk a belépéskor kötelez  ő testhőmérséklet mérés során is. 

1.7. Az intézmény ebédlójében szerint üveg védőfal is el választja a dolgozókat a vendégektől. 

1.8. Az intézmény minden – oktatási, sport, étkezési, közösségi stb. – helyiségének 

tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek , valamint szintén virucid hatású 

felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára fokozott figyelmet fordítunk: 

minden épületbe való belépési ponton biztosítjuk a kézfertőtlenítő használatát. A 

termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést és szellőztetést 

biztosítjuk. A fertőtlenítő szereket használók a szerre vonatkozó utasításoknak 

megfelelően alkalmazzák, beszerzésükről inézményünk folyamatosan gondoskodik. 

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

(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.), és annak megtörténtét 

dokumentáljuk. A számítógépek billentyűzete, kávégépek, italautomaták, adagolók, 

kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése virucid fertőtlenítőszerrel történik meg.  

1.10. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 
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figyelmet fordítunk a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre.  

1.11. A szakképző intézménybe érkezőket tájékoztatjuk a létesítmény aktuális házirendjéről, 

az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti 

korlátozásokról. A tájékoztatás az intézményben kihelyezett információs plakátokon 

illetve szóban történik. 

1.13. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre, vagy annak gyanújára 

utaló jelet azonosít unk az intézményben, akkor az intézmény vezetője a szakképzési 

centrum főigazgatójával való egyeztetést követően elrendeli a szükséges intézkedéseket, 

és azokról a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatást nyújt a 2. 

melléklet szerint az NSZFH részére. 

A fentebb részletezett szabályok kialakítására és betartására intézményünkben Egészségügyi 

munkacsoport alakult. 

 

Feladatai: 

 

o épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok 

o a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, 

ellenőrzési rend meghatározása; 

o távolságtartás szabályainak meghatározása; 

o a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása; 

o tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai: 

- elkülönítés biztosítása,  

- hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;  

- azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása; 

o hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje; 

o a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje; 

a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők 

karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok (melléklet) 

 

Egészségügyi munkacsoportért felelős vezető: Mártonné Szalai Katalin 

Munkacsoport tagjai: Proszenyákné Svélecz Anikó, Molnárné Veres Mária  

 

2. A tanítás megszervezése 

 

2.1. A jelenléti tanórákat igyekszünk úgy szervezni, hogy a tanterem kapacitásának 

figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. A 

tanórákon részt vevő tanulók és oktatók számára a maszk viselését javasoljuk, az 

oktató számára a 1,5 méter védőtávolságot a tantermekben biztosítjuk. 

2.2. A tantermi órák megszervezésekor lehetőség szerint az egy osztály-egy tanterem elvet 

kell követjük, valamint a termekben a tanulói csoportok váltása között a 

felületfertőtlenítést a gyakran érintett felületeken minden alkalommal biztosítjuk. 

2.3. Amennyiben szükségessé válik a tanulóknak csoportonként, felváltva a tanítás egy 



  Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Technikum és Kollégium 

 

részét online módon, önálló otthoni felkészüléssel projektfeladatok kiadásával 

szervezzük meg. (Ez nem jelenti az oktatók számára az órák megkétszereződését.) 

Amennyiben valamelyik tanuló nem rendelkezik megfelelő digitális eszközökkel az 

otthoni felkészülés időszaka alatti feladatainak elkészítéséhez, ügyeleti rendszerben 

biztosítjuk számára az iskola digitális eszközeinek használatát. 

2.4. Az online oktatás időtartamáról, és az online oktatásban részt vevők köréről a szakképző 

intézmény igazgatója javaslatára a szakképzési centrum főigazgatója a járványügyi 

hatóság ajánlásának figyelembe vételével dönt a fenntartó és az NSZFH egyidejű 

értesítésével. 

2.5. A szülőkkel, való folyamatos kapcsolattartás során elsősorban az elektronikus levelezést, 

illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli egyéb lehetőségeket alkalmazzuk. A 

beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget online 

módon biztosítjuk. 

A tantermen kívüli, digitális munkarendre történő részleges átállás intézményi szintű 

szabályrendszerének kialakítására intézményünkben Oktatásszervezési munkacsoport 

alakult. 

 

Feladatai: 

 

o eltérő csengetési rend kialakítása, évfolyamok jelenléti óráinak elhelyezése 

o gyakorlat szervezése 

o étkezés rendjének meghatározása 

o kollégiumban a már kialakított protokoll szerint 

o a tanítási és közösségi terek használatának szabályai 

o az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói 

részvétel szabályainak meghatározása; 

o szülői tájékoztatók, értekezletek rendje; 

o az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény 

lakóhelyétől való távolságra, illetve a gyermek szociális helyzetére. 

 

Oktatásszervezési munkacsoportért felelős vezető: Marton László 

Munkacsoport tagjai: Godena Ildikó, Nagy Gábor, Törökné Mihályfi Izabella 

 

 

Digitális tanórák 

 

 

Tanulócsoportjaink a digitális héten (illetve hatósági házi karantén esetén is) a Google 

Classroom felületén keresztül kapják feladataikat. 

 

Az oktatás az aktuális órarendnek megfelelően zajlik. 

 

Oktatóink minden tantárgy esetében lehetőséget biztosítanak az egyéni, online konzultációra. 

 

A digitális tanórák dokumentálása a Kréta naplóban történik, ahol minden esetben feltüntetésre 

kerül az adott órán használt digitális platform a házi feladat fülön keresztül. 
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A digitális oktatás támogatására intézményünkben Digitális munkacsoport működik, 

melynek feladatai: 

 

o a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel 

történő kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása; 

o tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása; oktatók 

támogatása digitális módszertan alkalmazása során 

o 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. 

 

Digitális munkacsoportért felelős vezető: Péterváriné Kiss Sarolta 

 

Munkacsoport tagjai: Tanczenberger Szilvia, Zsoldos Tamás, Molnár Ferenc 

 

 

3. Szakmai g yakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 
 

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

higiénés rendszabályok vonatkoznak. 

3.2. A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató 

személy látogathatja. A megbetegedés jellemz ő tüneteit az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

3.3. A külső helyszínen szervezett gyakorlaton történő megjelenéskor is kötelező a 

testhőmérséklet mérése. A belépéshez megengedett hőmérsékletet meghaladó 

testhőmérséklet esetén a tanuló a gyakorlatot nem kezdheti meg. Erről a gyakorlatot 

vezető oktató haladéktalanul köteles az iskolát, valamint kiskorú tanuló esetén a szülőt 

vagy a törvényes képviselőt is értesíteni. 

3.4. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos 

kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítjuk, illetve külső 

helyszín esetén a gyakorlatot bonyolító szervezet biztosítani köteles. A gyakorlat során 

maszk viselését javasoljuk, amennyiben a másfél méteres távolságot nem lehet 

megtartani, vagy egyéb védőeszköz (pl. plexifal) nem biztosított. 

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

védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a 

gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell. 

3.6. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja –virucid hatású 

felületfertőtlenítő - szerrel rendszeresen tisztítjuk fertőtlenítjük. A fertőtlenítést az 

oktató vagy az általa megbízott személy végzi. 

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

tartani. 

3.8. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körűen 
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betartjuk, ennek tényét dokumentáljuk. A termekben a tanulói csoportok váltása között 

a felületfertőtlenítést biztosítjuk. 

 

4. A számonkérés, beszámolás rendje  

 

4.1. A szóbeli számonkérés napja –-, érintett területe, valamint a várható létszám a előre 

tervezetten kerül meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását. 

4.2. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályokat alkalmazzuk. Valamint a 

személyes segédeszközök használatát szorgalmazzuk. Az írásbeli dolgozatok 24 órás 

várakozás után kerülnek javításra 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 maszk viselése javasolt minden érintett 

számára, amennyiben a 1.5 méteres távolság nem tartható . Rendszeres fertőtlenítés 

a vizsga során a munkafelületeken és a segédeszközökön   folyamatosan biztosítjuk. 

 

5. Kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok 

 

5.1. A kollégiumokban kizárólag egészséges, megbetegedés tünete it nem mutató, magát 

egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél, valamint naponta a 

testhőmérést és ennek dokumentálását elvégezzük. A tüneteket mutató személyt 

azonnal el különítjük. 

5.2. Az elhelyezés során törekszünk kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók 

kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 

5.3. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyeket valamint a kollégista tanulók 

létszámát figyelembe véve, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett – néhány 

szobát kivéve - 2 főben határoztuk meg. A lakószobákban csak azok tartózkodhatnak, 

akik abban a szobában laknak. A kollégiumban, ha zárt közösségi térben (ide nem értve 

a lakószobát) több személy együttesen tartózkodik  , és a 1,5 méter távolság nem 

tartható, a maszk használata kötelező. A közös használatú helyiségekben, így a 

konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben 

betartatjuk a bentlakókkal a távolságtartás szabályait. 

5.4. Kollégiumunkbant a férőhelyek 10%-át elkülönítési és hatósági karantén céljából 

üresen tartjuk.  

5.5. A közös használatú helyi ségek fokozott takarítását és fertőtlenítését biztosítjuk. A 

közösségi helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítőket helyezünk el és rendszeres 

utántöltjük. 

5.6. A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 
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megfelelően szervezzük meg. 

5.7. Fertőzésgyanú esetére riasztási protokollt alakítunk ki, melynek segítségével az érintett 

elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján az azonnali 

intézkedéseket megtesszük. 

 

6. Sportlétesítmények használata 
 

6.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem 

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

6.2. A foglalkozások, programok során törekszünk a legalább 2 méteres védőtávolság 

folyamatos betartására. 

6.3. A tevékenységeket úgy osztjuk el, hogy lehetőség szerint egyszerre minél kevesebben 

legyenek egy időben egy helyszínen. 

6.4. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható 

feladatokra helyezzük a hangsúlyt. 

6.5. A közös terek, öltöz  ők, zuhanyzók, egyéb felületek, lábmosók higiéniai állapotának 

fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartását (külön 

figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) biztosítjuk. 

 

7. Hiányzások kezelése: 
 

7.1. Krónikus beteg tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető a háziorvostól tanév elején 

kért krónikus betegségről szóló igazolás alapján.  

 

7.2. Karanténban lévő tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető. 

 

7.3. Mindkét esetben a tanuló az otthona elhagyása nélkül a pedagógusokkal egyeztetett 

formában részt vehet az oktatásban. 

 

8. Az iskola-egészségügyi ellátás rendje: 
 

8.1. Az iskola-egészségügy a tevékenységét az iskolavezetéssel egyeztetett munkaterv 

szerint végzi. 

 

8.2. Vizsgálatra történő várakozási időt optimalizáljuk a vizsgálatok ütemezésével. 

 

8.3. A preventív vizsgálatra várókat és a panaszokkal rendelkező tanulókat lehetőség szerint 

térben és időben elkülönítjük. 
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8.4. Az aktuális eljárásrend utasításait betartjuk. 

 

8.5. Vizsgálatra érkezőknél kézfertőtlenítés, lázmérés, maszk használata. Két tanuló között a 

tanuló által érintett felületek fertőtlenítése, szellőztetés. A dolgozóknál maszk, köpeny 

használata, kézfertőtlenítés. Szájüreg vizsgálatakor arcvédő javasolt.  

 

8.6. dTap és MMR oltások egyidejű adására van lehetőség, amennyiben ezt az iskolaorvos a 

kormányhivatalnál kezdeményezi. 

 

8.7. Együttműködünk az intézmény vezetésével az intézmény intézkedési tervének 

kialakításában és aktualizálásában. 

 

9. Az operatív törzs tájékoztatása 

 

9.1. Intézményünk munkanapokon az operatív törzs által meghatározott 

adattartalommal jelentést készít az intézményben az adott napon összes (az aznapi új 

és a korábbi még aktív esetek) járványügyi megfigyelés alatt, illetve hatósági házi 

karanténban lévő személyek, a PCR pozitív személyek, valamint az online 

oktatásban részt vevő személyek számáról (a továbbiakban: jelentés). 

9.2. Intézményünk a jelentést a szakképzési centrumnak küldi meg munkanapokon 

délelőtt 10:00 óráig.  
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1. számú melléklet  

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a 

tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemz ő 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. 
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2. számú melléklet  

Kockázatszűrő kérdőív 

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?  

6. Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése. 
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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. A megbetegedés 

jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

1.3. 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. 

1.4. 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. 

1.5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben a maszk viselése 

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

lehetséges a 1,5 méter távolság betartásával. 

1.6. 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 2. számú melléklet tartalmazza. 

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

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

folyamatosan végezzük.  

1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre.  

1.9. 2020. október 1.-jétől a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szakképző 

intézmény épületébe való belépéskor lázmérés kötelező mind a tanulók, képzésben részt 

vevők, mind az oktatók, az intézmény más alkalmazottai és az épületbe belépők 

tekintetében. 



 

1.10. A 1,5 méteres távolság kötelező betartására fokozottan figyelni kell a belépéskor kötelező 

testhőmérséklet mérés során is. 

1.11. Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál 

magasabb testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az 

intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a 

háziorvosával a kapcsolatot felvennie. 

1.12. Ha a tünetek fiatalkorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt 

haladéktalanul értesíteni kell, illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal 

nem megoldható, el kell különíteni a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig. 

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. A tanórák látogatása 

2.1. A tanórákon a maszk viselése kötelező amennyiben nem megvalósítható a 1,5 méteres 

távolságtartás. Ha a 1,5 méteres személyes távolság tartható, a maszk viselése ajánlott. 

2.2. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás 

során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli 

kommunikációs lehetőségeket alkalmazzuk, erről az érintetteket értesítjük. 

2.3. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében rendszeresen fertőtlenítést végzünk, 

melyet folyamatosan dokumentálunk. 

2.4. Amennyiben szükségessé válik a tanulóknak csoportonként, felváltva a tanítás egy 

részét online módon, önálló otthoni felkészüléssel projektfeladatok kiadásával 

szervezzük meg. Amennyiben valamelyik tanuló nem rendelkezik megfelelő digitális 

eszközökkel az otthoni felkészülés időszaka alatti feladatainak elkészítéséhez, ügyeleti 

rendszerben biztosítjuk számára az iskola digitális eszközeinek használatát. 

2.5. A tantermi órák megszervezésekor lehetőség szerint az egy osztály-egy tanterem elvet kell 

követjük, valamint a termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést a 

gyakran érintett felületeken minden alkalommal biztosítjuk. 

2.6. Az online oktatás időtartamáról, és az online oktatásban részt vevők köréről a szakképző 

intézmény igazgatója javaslatára a szakképzési centrum főigazgatója a járványügyi 

hatóság ajánlásának figyelembe vételével dönt a fenntartó és az NSZFH egyidejű 

értesítésével. 

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, melynek feltételeit a gyakorlat 

helyszínén biztosítjuk. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem 

tartható, a maszk használata kötelező. Tankonyhán, cukrászműhelyben a maszk 

használata kötelező. 

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

védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. 

3.3. 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. 

3.4. Külső gyakorlóhelyeken a munkahely járványügyi szabályai az irányadóak, melyeket a 

tanulóknak be kell tartani. 

3.5. A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor akkor is kötelező a testhőmérséklet 

mérése, amennyiben külső helyszínen van. A belépéshez megengedett hőmérsékletet 

meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a gyakorlatot nem kezdheti meg. Erről a 

gyakorlati hely képviselője köteles a szakképző intézményt, valamint fiatalkorú tanuló 

esetén a szülőt vagy a törvényes képviselőt is értesíteni. 

3.6. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató szerint járunk 

el, ezt pontosan dokumentáljuk. 

4. A számonkérés 

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. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság 

nem tartható, a maszk viselése kötelező, ha a 1,5 méteres személyes távolság tartható, a 

maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a 

munkafelületeken és a segédeszközökön. 

4.3. A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget 

továbbra is biztosítjuk, melynek során fokozottan ügyelünk a biztonsági szabályok 

betartására. 

5. Tanévnyitó, illetve egyéb rendezvények megtartása 



 

5.1. A tanévnyitót az iskolarádión keresztül valósítjuk meg. 

5.2. A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a 1,5 

méteres személyes távolság nem tartható; ha a 1,5 méteres védőtávolság tartható, a 

maszk viselése ajánlott. A résztvevők számánál betartjuk a kormány által meghatározott 

rendezvényekre vonatkozó létszámkorlátot. 

5.3. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programokat elhalasztjuk, ha a járványügyi 

helyzet engedi, a későbbiekben pótoljuk. 

5.4. A szülőkkel, való folyamatos kapcsolattartás során elsősorban az elektronikus levelezést, 

illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket alkalmazzuk. Szülői értekezletet, 

fogadóórát online módon tartunk. 

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 kontaktus elkerülése javasolt. A tevékenységek során – 

lehetőség szerint – a testi kontaktus 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. 

7. Digitális munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes átállás 

intézményi szintű szabályai  

7.1. Digitális oktatás előkészítése 

felelős: Gyimes Magdolna igazgatóhelyettes 

- a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő 

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása – intézményi 

levelező rendszer, e Kréta 

- tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak áttekintése, meghatározása 

- a tanulók elektronikus eszközeinek, internet szolgáltatásainak felmérése 

- oktatók elektronikus eszközeinek, internet szolgáltatásainak felmérése 

- a kölcsönözhető eszközök állapotának felmérése, esetleges javítások elvégzése, hogy 

minél több eszköz álljon rendelkezésre, ha szükséges 

- tanulók elektronikus elérhetőségeinek összegyűjtése, adatbázis készítése 

- egységes platformok – eKréta, G Suite (Google tanterem, Meet stb) 



 

- belső továbbképzések megszervezése – a digitális oktatás tapasztalatainak 

megbeszélése, a felmerülő problémákra megoldások keresése 

határidő: adatbázisok elkészítése - 2020. szeptember 15.; továbbképzések, ismeretek 

bővítése - folyamatos 

7.2. Oktatás szervezése 

felelős: Richterné László Erzsébet igazgató 

Amennyiben szükségessé válik a kontaktoktatás korlátozása a következő intézkedéseket 

tesszük: 

 részleges digitális munkarend kialakítása - A/B héttel az iskolalétszám felére 

csökkentését: 1 hét iskolai oktatást felváltja 1 hét digitális feladatvégzés 

 az osztályok elhelyezését az iskolaépületben úgy alakítjuk ki, hogy a 

csoportbontásokat szomszédos teremben tudjuk megoldani, így a nem egy 

osztályban tanuló diákok érintkezését csökkentjük 

 a gyakorlati oktatás szervezése során biztosítjuk a fertőtlenítési, szellőztetési 

időt 

 szülőértekezletet, fogadóórát nem tartunk 

határidő: azonnal, ha a járványhelyzet megkívánja 

8.  Egészségügyi intézkedések 

felelős: vezetőség 

tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai: 

- D109 – es teremben különítjük el a tünettel rendelkező személyt 

- értesítjük a hozzátartozót, hogy a tünettel rendelkező személy mielőbb a 

megfelelő orvosi ellátásban részesülhessen 

- azonosított kontaktok megkeresése, elkülönítése, hozzátartozók értesítése 

- azonnal jelentjük a főigazgató, illetve az illetékes népegészségügyi szervek 

felé, akik meghatározzák az intézményben szükséges intézkedéseket 

(iskolalátogatási korlátozás, elkülönítés, fertőtlenítés) 

9. Az operatív törzs tájékoztatása 

9.1. Intézményünk munkanapokon az operatív törzs által meghatározott adattartalommal 

jelentést készít az intézményben az adott napon összes (az aznapi új és a korábbi még 

aktív esetek) járványügyi megfigyelés alatt, illetve hatósági házi karanténban lévő 

személyek, a PCR pozitív személyek, valamint az online oktatásban részt vevő 

személyek számáról (a továbbiakban: jelentés). 

9.2. Intézményünk a jelentést a szakképzési centrumnak küldi meg munkanapokon 

délelőtt 10:00 óráig. 



 

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. 



 

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. 

  



 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagykanizsai Szakképzési Centrum 

Zsigmondy Vilmos Technikum 

 

Intézkedési terv 

járványügyi készültségre 

 

 

 

 

 

2020. szeptember 30. 

  



 

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. A megbetegedés 

jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

1.3. 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. 

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

résztvevők lázmérése kötelező. 

1.5. Akinek a tisztifőorvos által meghatározott értéknél magasabb a testhőmérséklete, az az 

intézménybe nem léphet be. 

1.6. Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, értesítjük a szülőt, vagy a törvényes 

képviselőt, és elkülönítjük a tanulót az I. emeleti tárgyaló szobába. 

1.7. 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. 

1.8. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben a maszk viselése 

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

lehetséges a 1,5 méter távolság betartásával. Ezt figyelemfelhívó táblákkal jelezzük. 

1.9. 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 2. számú melléklet tartalmazza. 

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

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

folyamatosan végezzük.  

1.11. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 



 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre.  

1.12. 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. 

1.13. 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. A tanórák látogatása 

2.1. A tanórákon a maszk viselése kötelező amennyiben nem megvalósítható a 1,5 méteres 

távolságtartás. Ha a 1,5 méteres személyes távolság tartható, a maszk viselése ajánlott. 

2.2. 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. 

2.3. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében rendszeresen fertőtlenítést végzünk, 

melyet folyamatosan dokumentálunk. 

2.4. A tantermi órák megszervezésekor lehetőség szerint az egy osztály-egy tanterem elvet 

kell követjük, valamint a termekben a tanulói csoportok váltása között a 

felületfertőtlenítést a gyakran érintett felületeken minden alkalommal biztosítjuk. 

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 

lázmérés, 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. A fodrász és a  kozmetikus 

gyakorlaton a maszk használata kötelező. 

3.2. Ha a testhőmérséklet meghaladja a belépéshez megengedett hőmérsékletet, a tanuló nem 

kezdheti meg a gyakorlatot. A gyakorlatot vezető oktatónak az intézmény vezetőjét, 

kiskorú tanuló esetén a szülőt haladéktalanul értesíteni kell.  

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

védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató szerint járunk 

el, ezt pontosan dokumentáljuk. 

4. A számonkérés 

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. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság 

nem tartható, a maszk viselése kötelező, ha a 1,5 méteres személyes távolság tartható, a 

maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a 

munkafelületeken és a segédeszközökön. 

4.3. A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget 

továbbra is biztosítjuk, melynek során fokozottan ügyelünk a biztonsági szabályok 

betartására. 

5. Tanévnyitó, illetve egyéb rendezvények megtartása 

5.1. A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a 1,5 

méteres személyes távolság nem tartható; ha a 1,5 méteres védőtávolság tartható, a maszk 

viselése ajánlott. A résztvevők számánál betartjuk a kormány által meghatározott 

rendezvényekre vonatkozó létszámkorlátot. 

5.2. A közvetlen személyes érintkezést igénylő programokat elhalasztjuk, ha a járványügyi 

helyzet engedi, a későbbiekben pótoljuk. 

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. Intézményi munkacsoportok 

A tantermen kívüli, részleges vagy teljes digitális tanrendre történő átállás 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 

 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. 



 

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 házirendben rögzített szabályok az irányadók. 

 



 

2. 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 

 asztalos műhely 

 Petőfi 3. 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 
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