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Kaposvári Szakképzési Centrum Intézményi Intézkedési terv

1. BEVEZETÉS

A Kaposvári Szakképzési Centrum intézményi intézkedési terve alapja az intézményi 
intézkedési tervek elkészítésének. Az intézményi intézkedési tervek pedig elválaszthatatlan 
részét képezik a Kaposvári Szakképzési Centrum intézkedési tervének. Az intézményi 
intézkedési tervek összeállításánál alapul kell venni jelen tervben meghatározott célokat és 
feladatokat, azoktól eltérni nem lehet.

2. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

Megnevezés:
OM azonosító:
Székhely:

Kaposvári Szakképzési Centrum 
203027
7400 Kaposvár, Fő utca 65.

A Kaposvári Szakképzési Centrum intézményei:

Intézmény megnevezése Telephely címe
Kaposvári SZC Lamping József 
Technikum és Szakképző Iskola

7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző 
Iskola és Szakiskola

7530 Kadarkút, Fő utca 1.
7530 Kadarkút, Kossuth Lajos utca 1.
7530 Kadarkút, Rákóczi utca 10.

Kaposvári SZC Eötvös Loránd 
Műszaki Technikum és Kollégium

7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.
7400 Kaposvár, Damjanich utca 17.
7400 Kaposvár, Virág utca 32.

Kaposvári SZC Széchenyi István 
Technikum és Szakképző Iskola

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 15.
7400 Kaposvár, Teleki utca 4.
7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 1.

Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági Technikum

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.
7400 Kaposvár, Németh István fasor 8.

Kaposvári SZC Rudnay Gyula 
Szakképző Iskola és Kollégium

8660 Tab, Virág utca 14.
8653 Ádánd, Árpád utca 4.

Kaposvári SZC Barcsi Szakképző 
Iskola

7570 Barcs, Barátság utca 9-11.
7570 Barcs, Béke utca 35.
7571 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 175.

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre 
Technikum és Gimnázium

7500 Nagyatád, Dózsa György utca 13.
7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 10.

Kaposvári SZC Dráva Völgye 
Technikum és Gimnázium

7570 Barcs, Szent László utca 13.
7570 Barcs, Barcs-Középrigóc

Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző 
Iskola

7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 6.
7500 Nagyatád, Petőfi Sándor utca 2.
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3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

7500 Nagyatád, József Attila sétány 1.

Kaposvári SZC Barcsi Kollégium
7570 Barcs, Szent László utca 13.
7570 Barcs, Barcs-Középrigóc

• A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet;
• a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII. 12.) 

Korm. rendelet.

Kiindulási alapként tekintünk az „Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi 
válsághelyzet során történő megszervezéséhez” dokumentumra. Az intézményekre vonatkozó 
valamennyi releváns rendelkezés adaptálásra kerül az intézményi intézkedési tervekben.

4. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA

Az intézkedési terv célja a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményei számára 
egységes és átlátható kereteket adni a 2020/2021. tanév megkezdéséhez és lebonyolításához az 
egészségügyi válsághelyzetre tekintettel. Kiemelt cél a szakképzésben részt vevő személyek 
élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának védelme, a szakképzés 
folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának biztosítása, valamint a koronavírus 
világjárvány továbbterjedésének megelőzése.

5. AZ INTÉZKEDÉSI TERV HATÁLYA

Az intézkedési terv hatálya kiterjed a Kaposvári Szakképzési Centrum valamennyi 
dolgozójára és tanulójára, az oktatásban bármilyen formában részt vevő partnereinkre. A terv 
érvényes a Kaposvári Szakképzési Centrum valamennyi működési és képzési helyére. 
Intézményeink egyedi intézkedési tervei jelen intézkedési terv mellékleteit képezik.

6. MUNKACSOPORTOK ÉS FELADATAIK

A főigazgató irányításával az intézmény vezetője munkacsoportokat hoz létre:

- digitális munkacsoport;

- oktatásszervezési munkacsoport;

- egészségügyi munkacsoport.

Feladatuk: a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes 
átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az intézményi szabályozásokban 
való megjelenítés előkészítése. Az intézmény eljárásrendjének kialakítása, folyamatos 
felülvizsgálata, szükség esetén módosítása.
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6.1. Digitális munkacsoport

Feladata: az online oktatás támogatása, az eljárásrend online oktatással kapcsolatos részének 
kidolgozása:

• a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő 
kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;

• tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;
• a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés, 

kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások 
köre, lakhatási körülmények) aktuális állapot-felmérési rendjének kialakítása, 
beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása. A felmérés kiterjed az intézményre, 
a pedagógusokra és a tanulókra is.

A digitális munkacsoport feladatai során figyelembe veszi a következőket:

• Az intézményen belül a digitális platformok használatának az egységesítését. A KRÉTA 
tanügy-igazgatási rendszer által felajánlott lehetőségeket, illetve kiegészítésére 
alkalmas platformok meghatározását (lehetőség szerint egyet kiemelve).

• Kijelölik a digitális oktatói munkát támogató munkatársat, aki az oktatókat támogatja a 
digitális módszertan alkalmazása során. A tevékenységbe diákok is bevonhatók, akár az 
iskolai közösségi szolgálat keretében.

6.2. Oktatásszervezési munkacsoport

Feladata: az oktatásszervezés támogatása, az eljárásrend oktatásszervezéssel kapcsolatos 
részének kidolgozása:

• eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok és/vagy évfolyamok, esetleg elhelyezés 
szerint;

• gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);
• étkezés rendjének ütemezett meghatározása;
• a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendjének 

meghatározása;
• kollégiumok protokolljának kialakítása;
• az intézményben zaj ló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel 

szabályainak meghatározása;
• szülői tájékoztatók, értekezletek rendjének szabályozása;
• az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől 

való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás 
feltételeinek biztosítottságára.
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Az oktatásszervezési munkacsoport feladatai során figyelembe veszi a következőket:

• Zárt osztályközösségekben, a különböző osztályok közötti tanórák (pl. fakultációk, 
nyelvi órák szintek szerint) szervezésének mellőzése, illetve digitális platformra helyezése.

• Részleges digitális munkarend kialakításával szükség szerint a nagy osztálylétszámok 
csökkentése (pl. A/B héttel az osztálylétszám felére csökkentése: 1 hét iskolai oktatást felváltja 
1 hét digitális feladatvégzés).

• Külföldi, (külhoni) diákoknál a digitális tanrend bevezetése. A gyakorlati oktatásuk 
későbbi időre helyezése és tömbösített szervezése.

6.3. Egészségügyi munkacsoport

Feladata: az egészségügyi szabályozás kialakítása, az eljárásrend egészségüggyel kapcsolatos 
részének kidolgozása:

• épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok;
• a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, 

ellenőrzési rend meghatározása;
• távolságtartás szabályainak meghatározása;
• a maszk vagy más védőeszköz használat szabályainak kialakítása;
• gyakorlati oktatás lehetősége;
• tünettel rendelkező személy azonosítása esetén teendő intézkedések szabályai:

- elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;
- felügyelet biztosítása;
- hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;
- azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;
- hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;

• a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így 
különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők karanténjára 
és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok.

7. A KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KÖZPONTI MUNKACSOPORTJA

A Kaposvári Szakképzési Centrum munkacsoportot hoz létre az intézményi 
munkacsoportok koordinálására, tájékoztatására, támogatására és ellenőrzésére.

7.1. A munkacsoport tagjai

Csiba Ágota

Weimann Gáborné

Kard János

kancellár

főigazgató

főigazgató-helyettes
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Tallián Zsolt

Győri! Gergely

Barakonyi Szabolcs

Horváth Miklós

Kaposvári Szakképzési Centrum

gazdasági vezető

szakképzési referens 

üzemeltetési referens 

informatikai referens

7.2. A munkacsoport feladatai, működési rendje

A munkacsoport munkaidőben folyamatosan működik, segíti az intézményi 
munkacsoportok működését, vezetői ügy eletet tart, csatornáin folyamatosan tájékoztat, 
honlapján ügyfél szolgálatot üzemeltet.

A munkacsoport tagjai folyamatosan támogatják az iskolák feladatainak 
megvalósítását, koordinálják és ellenőrzik a munkavégzést. Az online oktatás 
támogatására folyamatos módszertani ajánlásokat készítenek és juttatnak el az 
intézményekhez, melynek elérhetősége: https://kszc.hu/digita 1 istártálmak.

Kiemelt feladatként kezelik ajárványügyi előírások maximális betartását és betartatását, 
a technikai dolgozók munkavégzését, az intézmények és eszközök fertőtlenítését.

Az intézkedési terveket és eljárásrendeket folyamatosan felülvizsgálják, ha szükséges, 
módosítják, felkészülnek a részleges vagy teljes körű otthoni munkavégzésre. Home office 
bevezetése esetén használt kommunikációs csatornák: telefon, e-mail, közösségi oldalak, 
skype, Microsoft Teams.

Amennyiben az intézményekben részleges vagy teljes tantermen kívüli, digitális 
munkarendre kell átállni, akkor a munkacsoportok által elkészített eljárásrendek lépnek életbe.

Az „Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő 
megszervezéséhez” című dokumentumban foglaltak szerint, amennyiben a szakképző 
intézmény tanulói és alkalmazottai körében bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre 
utaló jelet azonosítanak, akkor a fenntartó járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali 
tájékoztatása szükséges. A fenntartót minden esetben a Kaposvári Szakképzési Centrum 
tájékoztatja a fenntartó által meghatározott csatornán keresztül. Az intézmények vezetői a 
Centrumot a következő e-mail címen értesítik: koronabcjclcntcsfekszc.hu

A munkacsoport folyamatosan figyelemmel kíséri a központi ajánlásokat, utasításokat, 
jogszabály-változásokat, a fenntartó felé az adatszolgáltatásokat megteszi.

7.3. A munkacsoport felelősségi köre

Az intézkedési terv feladatainak teljes körű, hatékony megvalósításáért, a zavartalan 
körülmények biztosításáért, ajárványügyi előírások maximális betartatásáért a főigazgató és a 
kancellár, az intézményekben az igazgató felel.

7.4. Együttműködés
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A munkacsoport folyamatosan együttműködik az intézmények vezetőivel és 
munkacsoportjaival, minden partnerével, kiemelten a fenntartóval, a kamarákkal, a segítő 
szervezetekkel, a pedagógiai oktatási központtal, az iskolákon keresztül pedig a dolgozókkal, a 
tanulókkal, a szülőkkel, a duális képzésben résztvevő partnerekkel.

A munkacsoport a feladatellátás érdekében együttműködik a környezetében működő 
nem állami fenntartású szakképző intézményekkel is:

- Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégium;
Kolping Nagyváthy János Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola és 
Kollégium, Csurgó.

8. A KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KÖZPONTI SZERVEZETÉRE 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

8.1. A centrum feladatainak ellátásához szükséges, egészségügyi szempontból biztonságos 
környezet kialakítására vonatkozó szabályok

• Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, 
irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

• A Kaposvári Szakképzési Centrum épületét, rendezvényeit kizárólag egészséges, 
koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.

• A személyi higiéné betartása mindenki részére 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.

• A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül 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 
(felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (titkárságon, 
vendéglátóterekben, irodákban stb.).

• Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a Centrumban maszk viselése kötelező. A 
munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása 
kötelező.

• Fokozottan kell ügyelni a tisztaságra, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, 
valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. A 
virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett 
használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell 
felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, 
beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek dokumentálása, ellenőrzése kötelező.

• A gyakran érintett felületeket rendszeresen - legalább kétóránként - fertőtleníteni 
(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek rendszeres 
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tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, 
ellenőrzése kötelező.

• Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 
szellőztetésre.
• Szükséges gondoskodni az intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a 
létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett 
intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.

• Szükséges az intézmény belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak 
fokozott betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési 
protokollok kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva. 
Elmek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett az intézmény 
vezetője, valamint szakképzési centrum esetében a főigazgató és a kancellár az intézményi 
sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat.

• Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak 
az intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges.
• A Kaposvári Szakképzési Centrum elkülönítő helyisége az 1.29. iroda. Koronavírus 
megbetegedés gyanúja esetén az azonnali elkülönítés kötelező. A Centrum munkacsoportja 
bármely tagjának azonnali értesítése mellett a fertőzésgyanús személy háziorvosát, súlyos 
esetben a mentőket is értesíteni szükséges, akik a megfelelő intézkedések megtételéről 
gondoskodnak a továbbiakban.

8.2. Rendezvények megtartására vonatkozó szabályok

• A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvényeken maszk használata kötelező, ha a 
1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben tartható a 1,5 méter távolság, a maszk 
viselése javasolt.
• A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.
• A rendezvények során a 8.1. pont vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen intézkedési terv visszavonásig érvényes.

Kaposvár, 2020. szeptember 3.

Weimann Gáborné 
főigazgató

Csiba Ágota 
kancellár

Csiba
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Mellékletek:

Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola járványügyi 

készültséget kezelő intézményi intézkedési terve

Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola járványügyi készültséget 

kezelő intézményi intézkedési terve

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium járványügyi 

készültséget kezelő intézményi intézkedési terve

Kaposvári Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola járványügyi készültséget 

kezelő intézményi intézkedési terve

Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum járványügyi készültséget 

kezelő intézményi intézkedési terve

Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium járványügyi készültséget 

kezelő intézményi intézkedési terve

Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola járványügyi készültséget kezelő intézményi 

intézkedési terve

Kaposvári SZC Ady Endre Technikum és Gimnázium járványügyi készültséget kezelő 

intézményi intézkedési terve

Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium járványügyi készültséget 

kezelő intézményi intézkedési terve

Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskola járványügyi készültséget kezelő 

intézményi intézkedési terve

Kaposvári SZC Barcsi Kollégium járványügyi készültséget kezelő intézményi 

intézkedési terve

-9-



 

 

 

 

 

A Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola 
 

 

 

 

 

 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGET KEZELŐ 

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 3. 

  



 

1 
 

Bevezetés: 

Az intézményi intézkedési terv elkészítése során kiindulási alapként tekintünk a 

„FELSŐOKTATÁSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT FELELŐS 

ÁLLAMTITKÁRSÁG ágazati ajánlására” és a „Kaposvári Szakképzési Centrum 

intézkedési tervére”,  a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő 

megszervezéséhez. 

 

 

1. Intézményi alapadatok: 

Megnevezés:  Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola 

OM azonosító: 203027/002 

Székhely:  7400 Kaposvár, Cseri út 6. 

 

 

2. Jogszabályi háttér: 

 

A járványügyi készültséget bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 

 

3. Intézkedés terv célja: 

  

Az intézkedési terv célja a Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola 

szakképzésében részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi-, vagyon-, és jogbiztonságának 

védelme, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának, valamint 

a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzése. 

 

4. Az intézkedési terv hatálya: 

 

Az intézkedési terv kiterjed a Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola 

valamennyi dolgozójára és tanulójára, az oktatásban bármilyen formában részt vevő 

partnereinkre. 

 

5. Munkacsoportok és feladataik: 

 

Az SZC főigazgatójának az irányításával az intézmény vezetője munkacsoportokat hoz létre:  

 digitális munkacsoport  

 oktatásszervezési munkacsoport  

 egészségügyi munkacsoport  

 

Feladatuk: a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes 

átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az intézményi szabályozásokban 

való megjelenítés előkészítése. 

  

1. Digitális munkacsoport (DMt) 
 

DMt tagjai: 

1. Agócs Attila igazgató 

2. Szalai Bernát igazgató-helyettes 

3. Koltai Eszter gyógypedagógus, ifjúságvédelmi felelős 

4. Kalocsai Zoltán munkaközösség-vezető 
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5. Pető László rendszergazda

6. Kriszbacher Péter matematika és informatika oktató

DMt feladata az online oktatás támogatása:

• a tanulókkal, szülőkkel, oktatókkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;

• tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;

(járványügyi helyzettől függetlenül is feladat a szakképzés tartalmi és módszertani megújulása

kapcsán)

• a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés,

kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások köre,

lakhatási körülmények) aktuális állapota felmérésének rendjének kialakítása, beavatkozási

területek, lehetőségek meghatározása:

 A felmérés kiterjed az intézményre, az oktatókra és a tanulókra is.

A digitális munkacsoport feladatai során figyelembe veszi a következőket:

 Egy intézményen belül a digitális platformok használatának az egységesítését. A KRÉTA

tanügyigazgatási rendszer által felajánlott lehetőségeket, illetve kiegészítésére alkalmas

platformok meghatározását.

 Lehetőségtől függően kerüljön megnevezésre a digitális oktatói munkát támogató

munkatárs, esetleg egy-egy tehetséges diák bevonásával (pl. közösségi szolgálat keretében)

is támogatható a tevékenység.

 feladata az oktatók támogatása digitális módszertan alkalmazása során

2. Oktatásszervezési munkacsoport (OMt)

OMt tagjai:

1. Agócs Attila igazgató

2. Kardné Tar Mária szakmai igazgató-helyettes

3. Bakonyi Zoltánné osztályfőnöki mk. vezető

4. Varga Mária DÖK segítő tanár

5. Márton Lajos humán mk. vezető

6. Csendes Gábor mk. vezető

OMt feladata:

• eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg

elhelyezés szerint;

• gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);

• étkezés rendjének ütemezett meghatározása;

• a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje;

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

részvétel szabályainak meghatározása;

• szülői tájékoztatók, értekezletek rendje;



 

3 
 

• az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől 

való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás 

feltételeinek biztosítottságára,  

 

Az oktatásszervezési munkacsoport feladatai során figyelembe veszi a következőket: 

 

 Zárt osztályközösségekben, a különböző osztályok közötti tanórák (pl. fakultációk, 

nyelvi órák szintek szerint) szervezését most mellőzzük, illetve digitális platformra 

helyeződjön.  

 Részleges digitális munkarend kialakításával csökkentsük szükség szerint a nagy 

osztálylétszámokat. (pl. A/B héttel az osztálylétszám felére csökkentését: 1 hét iskolai 

oktatást felváltja 1 hét digitális feladatvégzés.) 

 Külföldi, (külhoni) diákoknál a digitális tanrend bevezetését. A gyakorlati oktatásuk 

későbbi időre helyezését és tömbösített szervezését.  

3. Egészségügyi munkacsoport (EMt) 

 

EMt tagjai: 

1. Agócs Attila igazgató 

2. Szecskő Judit igazgató-helyettes 

3. Illés Bea iskolai védőnő 

4. Péter Balázs mk. vezető (testnevelés-biológia szakos) 

5. Vida Gáborné Dobosy Rita biológia-kémia oktató (vegyszerek) 

6. Szalainé Balogh Anikó gondnok 

 

EMt feladata:  

• • épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok  

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

ellenőrzési rend meghatározása;  

• távolságtartás szabályainak meghatározása;  

• a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása;  

• gyakorlati oktatás lehetősége;  

• tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai:  

o elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;  

o felügyelet biztosítása;  

o hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;  

o azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;  

o hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;  

• a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így 

különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők karanténjára 

és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok.  
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COVID 19 

ELJÁRÁSREND 

Portai szolgálat: 700-1500 

Cseri út 6. Főbejárat 

 

 A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit 

az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül 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 

(felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárakban, büfékben, 

vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.).   

 Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése 

kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő 

kialakítása kötelező.  (A figyelemfelhívó táblák kihelyezve!). 

 

 A portai terület gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – 

fertőtleníteni (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. (A 

tantermekre és a szociális helységekre kifüggesztésre került a fertőtlenítő táblázat és az 

ellenőrzés.) 

 Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a 

létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett 
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intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról. (A portán és minden épületbe bejutási 

lehetőséget biztosító ajtón kifüggesztésre kerültek a figyelemfelhívó táblák A/3-as 

méretben, laminálva.) 

 A szakképző intézménybe érkezőkről nyilvántartást kell vezetni (érkezés-távozás időpontja, 

név, telefonszám). 

 A szájmaszk használata a portai szolgálatot végző számára kötelező, ha a 1,5 m-es távolság 

nem tartható be. 

 A szakképző intézménybe érkezők testhőmérsékletét a portásnak a porta előtti fedett 

kültéren érintés nélküli hőmérővel meg kell mérni. Amennyiben hőemelkedés tapasztalható 

(37,2 C0 feletti érték), az intézmény területére nem szabad beengedni. Az iskola diákját az 

„Elkülönítő” helységbe kell irányítani az iskolaőr segítségével, amíg a szállításról nem 

gondoskodnak. 

 A belépéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező! 

 A portán a „zsilip előtérben” a kihelyezett fali fertőtlenítőt minden belépőnek belépéskor 

használni kell, melyet a portai szolgálat ellenőriz. (Figyelemfelhívó tábla kihelyezve!) 

 

 Az „Elkülönítő” helység az iskola korábbi orvosi szobája, amelyben vizesblokk is található. 

Fertőtlenítése - használat esetén - kétóránként. 
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COVID 19 

ELJÁRÁSREND 

Portai szolgálat: 600-1600 

„Teherporta” 

 1600- 600 óra között őrző-védő szolgálat1 látja el a feladatokat. Az NSZFH/618/000088-

1/2019-es szerződés 1./5 pontja kiegészítésre kerül, azaz: A szolgálat befejezésekor... 

kitakarított, hiánytalan és fertőtlenített állapotban adja át a porta helységet. A fertőtlenítő 

szerekről a vállalkozó köteles gondoskodni a szolgálati ideje alatt. 

 600 – 1600 óra között az intézmény portása köteles a fertőtlenítést folyamatosan végezni 

(gyakran használt felületek, eszközök, pl: kilincs, sorompófogó, WC lehúzó, asztallap...). 

Az őrző-védő szolgálat számára kitakarított és fertőtlenített állapotban adja át, melyet 1545-

kor a takarító személyzet végez el. 

 A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit 

az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül 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 

(felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárakban, büfékben 

stb.).   

 Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése 

kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő 

kialakítása kötelező.   

 A portai területen gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – 

fertőtleníteni (ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. 

 Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a 

létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett 

intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.  

 „Külső személy” esetén a szakképző intézménybe érkezőkről nyilvántartást kell vezetni 

(érkezés-távozás időpontja, gépjármű rendszáma). 

 Fel kell hívni a szakképző intézménybe érkező „külsős személyek” figyelmét, hogy az 

iskola épületeibe (tanműhely, főépület, tornacsarnok) történő belépés esetén a szájmaszk 

használata kötelező. 

 A szájmaszk használata a portai szolgálatot végző számára kötelező, ha a 1,5 m-es távolság 

nem tartható be. 

   

                                                           
1 Euro-Plusz Unió Kft. (7530 Kőkút, Arany J. u. 6.) 
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COVID 19 

ELJÁRÁSREND 

Tanórák: 

A tanórák, szakmai gyakorlatok látogatása 

  

 A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának 

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

Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező, 1,5 méteres 

védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók számára a maszk viselése 

ajánlott.   

 A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az 

elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket is 

széleskörűen alkalmazni javasolt. A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe 

való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni 

kell a biztonsági szabályok betartására.  

 A tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük), képzésben részt vevők 

beiratkozásakor tegyenek írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét 

során jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak 

utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok 

betartásáról.   

 Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát szükséges 

a szakképző intézménynek alkalmaznia. 

 Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell (lsd. 2. sz. melléklet). A 

termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.  

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

rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás 

vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén 

biztosítani kell. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a 

maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.  
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 A képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás) kivitelezése 

lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a 

zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.  

 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.   

 A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa 

megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.  

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

tartani.  

 Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell (3. sz. melléklet). A 

termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.  

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

kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.   

 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.  

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

részt.   

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

tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság tartható, 

maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken 

és a segédeszközökön.   
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COVID 19 

ELJÁRÁSREND 

Szülőknek 

 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, 

tanuló látogathatja.  

 Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban 

voltak-e külföldön, tanuló volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e? 

 A tanulókat naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség 

szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén 

dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal 

elkülönítjük. 

 A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni a tanulót. A tanuló az iskolába 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, 

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a tanulónál vagy a családban koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszuprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását 

igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 

 Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló, a tanuló hatósági karanténba 

kerül a részére előírt karantén időszakára. 

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 

 A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály 12/2020. (II.7.) Korm. 

rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.  

Vagyis: 

 Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  Igazolatlan 

mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé! 
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 Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú tanulók 

tartózkodhatnak.  

 A szülő nem léphet be az iskola épületébe, illetve - amennyiben elkerülhetetlen 

- belépéskor a „Külsős személyekre” vonatkozó előírások érvényesek rá. 

 Ügyintézés esetén az iskola területére kizárólag csak szájat és orrot eltakaró 

maszkban, és a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítést követően lehet bemenni.  

 Szülői értekezleteket külön beosztás szerint szervezzük meg. 

 Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a tanuló 

Kréta felülete. 
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COVID 19 

ELJÁRÁSREND 

OKTATÓKNAK 

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése kötelező, amennyiben az 1,5 m-es 

távolság nem tartható. 

 Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, kötelező a szájat és orrot 

eltakaró maszk viselése. 

 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák 

során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez 

mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) 

kell végezni.  

 Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket 

kérjük az erre a kijelölt helyre tenni! 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák 

előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben 

történő csoportosulás.  

 Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés 

szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),  időjárás és 

környező forgalom függvényében. 

 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).  

 Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai 

szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények 

megfelelő használata) 

 Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze 

semmit, ne csoportosuljanak, egy hely maradjon ki a gyermekek között! 

 Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni! (A tanári ügyelet szervezése 

megtörtént!!!) 

 Digitális munkarendre átállás estén a ClassRoom használata az elfogadott. Anyag 

kiküldése a Kréta rendszeren keresztül is kötelező!  
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COVID 19 

ELJÁRÁS REND 

 

TANULÓKNAK: 

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

tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. (A közösségi 

tereken a figyelmeztető táblák kifüggesztve.) 

 

 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben. 

 Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy 

fertőtlenítenie kell a kezét (Főporta, „zsilip”). 

 Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a 

kezet. (A figyelmeztető táblák minden szociális helységben kifüggesztve.) 
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 Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét! 

 Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy 

ne pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell 

belehelyezni! 

 Meg kell tanulni a köhögési etikettet! 

- Papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor, (beleköhögés, 

beletüsszentés) 

- majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni, majd alaposan kezet kell 

mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni! 

 Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!  

 Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is 

tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely az osztályfőnök 

által kijelölt tanulók feladata. 

 Minden tanulónál legyen legalább egy darab maszk és egy tartalék maszk! 
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COVID 19 

ELJÁRÁS REND 

Takarítók, karbantartók 

 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás a tanév kezdetétől minden nap a tanítás 

végén. 

 A karbantartási munkák során ügyelni kell, hogy a 1,5 m-es távolság teljesüljön, illetve 

szájmaszk használata kötelező. Karbantartási munka utána fertőtlenítést el kell végezni. 

 Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását! 

 A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és 

felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,  

                        egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

 padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

 radiátorok, csövek lemosására;  

 ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

 képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

 pókhálók eltávolítására; 

 rovar- és rágcsálóirtásra;  

 csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,  

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a 

pangó víz kifolyjon. 

 Igazgató ellenőrzi a takarítás megvalósulását! 

 Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.  

 A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási 

lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell 

kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata 

tilos.  

 Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi 

többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) 

elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, 
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 hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az 

ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

 informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, 

stb.),  

 mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.),  

 padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek. 

 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 (maszk, kesztyű). 

 Használt sporteszközök, eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. Ezek az 

eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók, hogy könnyen hozzáférhetőek 

legyenek. 

 Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő 

(virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és 

takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó 

által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és 

megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek 

folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek 

dokumentálása, ellenőrzése a gondnok feladata.  

 A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni 

(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek, 

italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid 

fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a gondnok feladata. 

 

 

 

 

 Agócs Attila 

 igazgató 
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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 és tájékoztassa az iskola vezetését.   
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2. számú melléklet 

TAKARÍTÁSI NAPLÓ 

a gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránkénti – fertőtlenítéséről 

TERÜLET, HELYISÉG NEVE: _____________________________________ 

Dátum 

Takarítás 

ideje 
fertőtlenítés Takarítás végző 

aláírása 
Ellenőrizte 

-tól -ig kilincs kapcsoló fogantyú korlát csempe asztalok 
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I. AZ INTÉZKEDÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE

- A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

- A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.)

Korm. rendelet

II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA

- Az egészségügyi válsághelyzetre való tekintettel a szakképzésben részt vevő személyek

élet-, egészség-, személyi, vagyon-és jogbiztonságának védelme

- A szakképzés folyamatosságának és az intézmény működési stabilitásának biztosítása

- A koronavírus világjárvány továbbterjedésének megőrzése

III. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

III. 1. MUNKACSOPORTOK LÉTREHOZÁSA

A főigazgató irányításával az intézmény igazgatója munkacsoportokat hoz létre:

- Digitális munkacsoport

- Oktatásszervezési munkacsoport

- Egészségügyi munkacsoport

III. 2. DIGITÁLIS MUNKACSOPORT

Feladata: az online oktatás támogatása, az eljárásrend oktatással kapcsolatos részének

kidolgozása

Tagok: Keresztes Tibor, Iván László, Jakab Zoltánné, Bene Péter Norbert, Szita Richárd,

Andik Marianna

- Tanulókkal, szülőkkel, oktatókkal és pedagógiai munkát segítőkkel történő

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása (Kréta rendszer,

telefon, levelezés)

- A tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása (Kréta rendszeren

keresztül, levél formájában)
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- A rendelkezésre álló infrastruktúra aktuális állapot-felmérési rendjének kialakítása,

beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása. (Kiterjed intézményre, oktatókra,

hallgatókra.)

A digitális

munkarend

elemei

Eljárási rend Felelősök

Az

ellenőrzés

módja

pedagógusok

tájékoztatása
 rendkívüli

munkaértekezlet:

digitális tanrendre

való átállás

lehetőségeinek

ismertetése

igazgató

kapcsolatfelvétel a

tanulókkal
 e-mail címek,

telefonszámok

meglétének

ellenőrzése, esetleges

pótlása

 segítségnyújtás a

tanulói és szülői

regisztrációhoz

 oktatói elérhetőségek

biztosítása

 az online

elérhetőséggel nem

rendelkező tanulók

felmérése

osztályfőnökök iskolavezetés:

egyéni,

megadott

határidőn

belüli

visszajelzések

alapján

online oktatás

elindítása
 KRÉTA felület

alkalmazása

szaktanárok,

gyakorlati oktatók

igazgató

a tanulók

előrehaladásának

biztosítása

 az adott tanítási

naphoz és órához

kapcsolódó

tananyagok,

óravázlatok,

feladatok rögzítése a

KSZC Jalics e-

KRETA felületen

(lásd: házi feladat

ikon)

 az adott tananyaghoz

kapcsolódó,

elvégzendő feladatok

kijelölése, illetve

ellenőrzése

 visszajelzés kérése a

tanulóktól e-mailben

szaktanárok,

gyakorlati oktatók

iskolavezetés
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a tanulmányi 

előrehaladás 

ellenőrzése 

 a KRÉTA-felületre 

beírt és megtartott 

órák ellenőrzése a 

letölthető 

dokumentumok útján 

szaktanárok, 

szakoktatók 

iskolavezetés 

a rendszeres 

beszámoltatás 

biztosítása 

(formái, rendje, 

gyakorisága) 

 

 

 tanulók tudásának 

mérésére 

használható:  

 feladatlap 

 házi dolgozat 

 projektmunka 

 házi feladat 

 szorgalmi feladat 

 gyűjtőmunka 

 

 a tanulók e-mail-ben 

az elkészített 

feladatokat a 

pedagógusnak 

visszaküldik, 

melynek formái: az 

e- Ügyintézés 

üzenetküldés 

funkciója, illetve a 

pedagógusnak 

elküldött e-mail  

 heti rendszeresség 

időpont rögzítésével: 

(házi feladat 

rögzítésénél 

ez kötelező 

elem) 

 törekvés a változatos  

tanulói munkák, 

digitális- és 

módszertani eljárások 

bevezetésére és 

alkalmazására 

 megjeleníthető 

munkák: prezentáció 

kérdőív  

            vázlat 

            videofilm 

            oktatófilm (részlet is 

            lehet) 

            feladatlap 

            internetes kutatás  

szaktanárok, 

gyakorlati oktatók 

 szaktanárok 

gyakorlati oktatók 

iskolavezetés 
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a tanulmányi 

követelmények 

teljesítése 

 

 a beküldött munkák, 

feladatok alapján a 

tanár értékeli a 

tanulót (lehetőség 

szerint érdemjeggyel 

való írásbeli 

értékelés, de az 

iskolai 

dokumentumokban 

rögzítettek szerint az 

erkölcstan tantárgy 

esetén ez lehet 

szöveges értékelés is) 

szaktanárok, 

szakoktatók 

iskolavezetés 

pedagógusok/ 

óraadók/ oktatók 

munkarendjének 

követése 

 otthoni 

munkavégzés: 

E-napló vezetése 

órarend szerint, 

feladatlapok, 

óratervek elkészítése, 

beadott feladatlapok 

javítása, felkészülés a 

következő órákra 

(jelenleg is ez az 

elszámolás alapja) 

iskolavezetés igazgató 

tantárgyfelosztás 

követése 

 közismereti és 

szakmai oktatásban: 

a tantárgyfelosztás 

szerint: a beírt 

órarend alapján 

tovább folytatva a 

tanév rendjének 

megfelelően  

iskolavezetés igazgató 

szakmai képzés 

digitális 

munkarendjének 

biztosítása 

 az órák tömbösítése: 

(pl.4 gyakorlati óra 

azonos feladattal) 

 elméletigényes 

munkaformák 

megjelenése:  

(pl. vendéglátóipari 

eljárások, receptek, 

ételkészítési fogások, 

vendéglátóipari 

oktató filmek 

bemutatása, 

feltöltése, kérdések a 

film alapján, 

feladatlapok 

 szakmai tanárok, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

segítségével, 

szakmai 

munkaközösség 

iskolavezetés 

tanulói mulasztások 

kezelése 

 üres állapotra állítás 

 a folyamatban lévő 

igazolások beküldése  

osztályfőnökök, 

oktatók 

igazgató 
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felügyelet biztosítása  igény esetén az iskola 

biztosítja a tanulók 

napközbeni 

felügyeletét a 

járványügyi előírások 

maximális betartása 

mellett 

ügyeletes tanár igazgató 

vezetői ügyelet a 

tantermen kívüli 

digitális munkarend 

ideje alatt 

 az intézmény 

biztosítja a vezetői 

ügyeletet a digitális 

munkarend ideje alatt 

beosztás szerint 

általános 

igazgatóhelyettes, 

szakmai 

igazgatóhelyettes, 

igazgató 

igazgató 

 

 

III. 3. OKTATÁSSZERVEZÉSI MUNKACSOPORT 

 

Feladata: Az oktatásszervezés támogatása, az eljárásrend oktatásszervezéssel kapcsolatos 

részének kidolgozása 

Tagok: Némethné Somosi Mariann, Iván Lászlóné, Máger Béla, Katona Péter Pál, Halgató 

Anita 

 

 Eltérő csengetési rend kialakítása (Rövidebb tanórák hosszabb szünetekkel a szünetben 

történő fertőtlenítés elvégzése miatt.) 

 Gyakorlat szervezése (tömbesítés, csoportbontás, egyéni képzési utak lehetőségei) 

 Étkezés rendjének ütemezett meghatározása (Osztályok, csoportok külön étkezése.) 

 A tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje (Kötelező 

maszkhasználat a közösségi terekben.) 

 Kollégiumokban a már kialakított protokoll szerint történik az eljárásrend 

 Az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói 

részvétel szabályainak meghatározása (Tanórán a lehetőségekhez mérten megfelelő 

távolságtartás betartása, maszk viselése ajánlott, közösségi terekben pedig kötelező.) 

 Szülői tájékoztatók, értekezletek rendje (Szülői értekezlet időpontjai a Munkatervben 

leírtak szerint kerül megvalósításra. Figyelembe vesszük az aktuális járványügyi 

szabályok bevezetését, szigorítások esetén online szülői értekezlet megszervezése.)  

 Az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől 

való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás 
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feltételeinek biztosítottságára (Együttműködés a Családsegítő Szolgálatokkal, 

szülőkkel, hallgatókkal.) 

 Zárt osztályközösségekben, a különböző osztályok közötti tanórák (pl. fakultációk, 

nyelvi órák szintek szerint) szervezését most mellőzése, illetve digitális platformra 

helyezése  

 Részleges digitális munkarend kialakításával csökkentjük szükség szerint a nagy 

osztálylétszámokat.  

 Külföldi, (külhoni) diákoknál a digitális tanrend bevezetése. A gyakorlati oktatásuk 

későbbi időre helyezése és tömbösített szervezés 

 

 

III. 4. EGÉSZSÉGÜGYI MUNKACSOPORT 

 

 Feladata: Az egészségügyi szabályozás kialakítása, az eljárásrend egészségüggyel 

kapcsolatos részének kidolgozása 

Tagok: Nagy-Paszér Viktória, Dócziné Berndt Zsófia, Szigeti Lívia Marianna 

 

III. 4.1.  Alapvető egészségvédelmi intézkedések betartása 

 

 Az épületbe lázmérést és kézfertőtlenítést követően lehet belépni 

 Távolságtartás betartása a lehetőségekhez mérten kötelező 

 Maszk viselése (Közösségi terekben és ügyintézés céljából kötelező jelleggel.) 

 Napközbeni kézfertőtlenítés (Kihelyezett fertőtlenítők, szappan és meleg víz) 

 Szellőztetés (Tanórák közben és szünetekben egyaránt) 

 Zártkörű rendezvények helyett a szabadtéri programok előnyben részesítése 

 A résztvevők körének korlátozása – Az eseményeken csak az érintett osztályok, 

csoportok vehetnek részt – (Tanévnyitó ünnepély, Szalagavató, Egyéb kulturális 

programok) 

 

IV. ISKOLAKEZDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

IV.1. A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok:  
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 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás (Szünetekben a tantermi bútorok 

folyamatos fertőtlenítése.) 

 Klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése 

 Felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása 

 Ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítása  

 Padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítása 

 Játékok, sporteszközök tisztítása 

 Radiátorok, csövek lemosása  

 Ablakok, üvegfelületek tisztítása 

 Szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítése 

 Képek, tablók, világítótestek portalanítása  

 Pókhálók eltávolítása 

 Rovar- és rágcsálóirtás 

  Csaptelepek fröccsenés mentes megnyitása 

 A nagytakarítás intézményvezető általi ellenőrzése  

 

 

V. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA  

 

 

V. 1. Teendők és betartandó szabályok: 

 

 A bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítása 

 Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után alapos kézmosás és fertőtlenítés 

megkövetelése 

 A beérkező látogatók/tanulók/oktatók lázának mérése, maszk viselésének 

megkövetelése 

 A szociális helyiségekben a szappanos kézmosási lehetőség biztosítása  

 Kéztörlésre papírtörlők biztosítása  
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 Napi többszöri fertőtlenítő takarítás biztosítása a vírus inaktiválása érdekében 

(tantermek, folyosók, szociális helyiségek) 

 A kézzel gyakran érintett felületek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítése 

(asztalok, székek, kilincsek, korlátok, kapcsolók, informatikai eszközök, csaptelepek, 

nyomógombok) 

 

 

V. 2.  TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

 

Betegség észlelésekor követendő eljárásrend: 

 

   Amennyiben egy hallgatónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni (kollégiumi betegszoba, felügyelettel), egyúttal értesíteni 

kell az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Hallgató 

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

arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a hallgató háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt 

követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

   Az azonosított kontaktokat el kell különíteni és az életkoruknak megfelelően tájékoztatni a 

szükséges intézkedésekről. A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk 

használata kötelező.  

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

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

felül.  

   Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló az új koronavírus okozta járványügyi helyzet 

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

szükséges intézkedéseket meg kell tenni.  

 

VI. KOMMUNIKÁCIÓ  

 

VI.1. Tájékozódási felületek: 

Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell 

követni.  
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VI.2. Kérdések és bejelentések: 

Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztak létre 

(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a 

köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.  

 

Jelen intézkedési terv az intézmény minden telephelyére vonatkozik. (7530 Kadarkút, Fő utca 

1./Rákóczi utca 10./Kossuth Lajos utca 1.) 

 

 

 

 

 

                                                                                        ………………………………….. 

                                                                                                         Iván László 

                                                                                                            igazgató 
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1. Jogszabályi háttér: 

 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről 

 341/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási 

korlátozásairól 

 

További szabályozóként kötelező érvénnyel alkalmazandó az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság által 

kiadott „Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő 

megszervezéséhez” (továbbiakban Ajánlás). 

 

2. Az intézkedési terv hatálya: 
Időbeni hatálya: 2020. augusztus 24-tól visszavonásig 

Személyi hatálya: az intézmény minden tanulója, oktatója, dolgozója, illetve az 

intézménybe hivatali ügyintézésre érkező személyek, ide értve a tanulók szülőit, gondviselőit 

is 

Területi hatálya: az intézmény 3 telephelye (7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17.; Danjanich 

J. u. 17.; Virág u. 32.) 

 

3. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi 

szempontból biztonságos környezet kialakítása 

Az intézmény egészségügyi szempontból biztonságos környezetének biztosítása során 

mindenki számára kötelező érvénnyel alkalmazandó az Ajánlás 1. pontjában leírtak a 

következő intézményi szintű előírásokkal együtt: 

Ajánlás 1.2. pontjához 

 A koronavírus jellemző tüneteit tartalmazó (Ajánlás 1. számú melléklete) listát az 

intézmény minden oktatója és dolgozója köteles figyelmesen áttanulmányozni, hogy 

kellő információval rendelkezzen a tünetek felismerése kapcsán. Amennyiben tünetet 

észlel egy tanulón, őt az intézmény ápolójához / iskolaorvosához irányítja lázmérésre, 

illetve egészségügyi kikérdezésre. A vizsgálat tényét, adatait az ápoló / iskolaorvos 

írásban rögzíti. További intézkedéséről, esetleges fertőzésgyanújáról tájékoztatja az 

igazgatót / igazgatóhelyetteseket és a tanuló osztályfőnökét. 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, ápoló, iskolaorvos, az intézmény minden 

dolgozója 

 A szülőket (gondviselőket) tájékoztatni kell arról, hogy csak egészséges, a koronavírus 

tüneteit nem mutató személy látogathatja az intézményt. A szülők tájékoztatása 

intézményi szinten a Kréta naplón keresztül történik, míg a tanulók tájékoztatása az 

osztályfőnökök feladata az első osztályfőnöki órán. A tájékoztatás megvalósulását az 

osztályfőnök köteles dokumentálni, a nyilatkozatot a tanulókkal aláíratni. Az aláírt 

nyilatkozatokat az általános igazgatóhelyettes gyűjti össze. 
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Felelős: osztályfőnökök, általános igazgatóhelyettes, osztályfőnöki 

munkaközösségek vezetői 

 

Ajánlás 1.3. pontjához 

 A biztonságos környezet kialakítása érdekében alapos, fertőtlenítő takarítást kell 

végezni az intézmény minden helyiségében 2020. augusztus 31-ig. A fertőtlenítő 

takarításnak a továbbiakban is, a tanév során folyamatosan meg kell történnie. 

Felelős: gondnok, intézményi takarítók 

 Az intézménybe lépő és tartózkodó tanulók, oktatók, dolgozók számára biztosítani kell 

a vírusölő kézfertőtlenítés lehetőségét. A szociális helyiségekben szappant, 

kézfertőtlenítőt kell kihelyezni, melynek pótlását folyamatosan biztosítani kell. Textil 

kéztörlők nem használhatóak, erre a célra papírtörlőket kell kihelyezni. A bejáratoknál 

és a menzán a vírusölő kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítani kell. Az intézménybe 

érkező tanulók és dolgozók belépés után kötelesek alaposan kezet mosni vagy 

kézfertőtlenítőt használni. 

Felelős: gondnok, intézményi takarítók 

 A tantermekben lehetőség szerint biztosítani kell a fertőtlenítő kézmosáshoz szükséges 

eszközöket (szappan, kéztörlő, alkoholos fertőtlenítő).  

Felelős: gondnok, intézményi takarítók, osztályfőnökök 

 

Ajánlás 1.4. pontjához 

 Az intézmény közösségi tereiben (aula, folyosók, büfé stb.) a maszk használata 

mindenki számára kötelező. 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 

 Az intézmény telephelyein működő büfék előtt, illetve az intézményi menzán a sorban 

állás során is betartandó 1,5 méteres távolságot jól láthatóan (szigetelő szalaggal történő 

jelöléssel) jelölni szükséges. A jelölések esetleges hiányát naponta ellenőrizni kell, 

kopását, eltávolítását javítani, pótolni kell. 

Felelős: gondnok, műszaki vezető, igazgatóhelyettesek 

 Az intézményi titkárságon, a könyvtárban (amennyiben kölcsönzés céljából érkezik 

tanuló, oktató) egyszerre csak egy személy tartózkodhat. A további személyek a 

helyiségek előtt kötelesek várakozni. A sorban álláshoz szükséges 1,5 méteres távolság 

kijelölése a fenti módon ezen helyiségek előtt is szükséges. 

Felelős: gondnok, műszaki vezető, igazgatóhelyettesek 

Ajánlás 1.5. és 1.9. pontjához 



 

3 
 

 A hivatali ügyintézés (pl. érettségi és szakmai vizsgára történő jelentkezés, igazolások 

kérése, kérelmek benyújtása) esetén intézménybe érkező személyek számára az 

intézménybe lépés során kötelező maszkviselésre, a sorban állás szabályaira a belépők 

figyelmét fel kell hívni. A figyelem felhívása egyrészről írásban történik a bejárati 

ajtókra kihelyezett tájékoztatón keresztül, illetve szóban a portások által. Belépésük 

csak maszk viselésével engedélyezhető. 

Felelős: gondnok, műszaki vezető, portások 

 

Ajánlás 1.6. pontjához 

 A vírusmentes környezet biztosításához szükséges virucid hatású fertőtlenítő- és 

tisztítószerek beszerzését a Kaposvári Szakképzési Centrum szervezi, illetve bízza meg 

az intézményt azok beszerzésével. A gondnok köteles naprakész nyilvántartást vezetni 

az intézményi készletről, illetve figyelembe véve a beszerzés időhosszát, tájékoztatni az 

igazgatót a készletek várható kifogyásáról. A biztonságos környezet biztosítása 

érdekében az igazgató 5 munkanapon belül köteles újabb beszerzést kezdeményezni a 

Kaposvári Szakképzési Centrum kancellárjánál. 

Felelős: igazgató, gondnok 

 

Ajánlás 1.7. pontjához 

 A gyakran érintett felületek Ajánlásban előírt fertőtlenítését az intézmény takarítói 

hajtják végre, munkájukat a gondnok ellenőrzi. Tanítási időben (8-16 óra között) az 

előírt 2 óránkénti fertőtlenítést az intézményi takarítók szintenként dokumentálják. A 

dokumentációnak tartalmaznia kell a fertőtlenítés időpontját, a fertőtlenítést végző és az 

ellenőrző aláírását. A dokumentumokat a gondnok összegyűjti és naponként rendezve 

gondoskodik őrzésükről. 

Felelős: gondnok, műszaki vezető, intézményi takarítók 

 Az intézmény informatika termeiben az informatikai eszközök (pl. klaviatúra, egér stb.) 

fertőtlenítése nedves vírusölő fertőtlenítéssel nem megoldható, ezért ezeken a 

foglalkozásokon a tanulók kötelesek kesztyűt viselni a fertőzés terjedésének 

megakadályozása érdekében. 

Felelős: informatika teremben órát tartó oktatók 

 

Ajánlás 1.8. pontjához 

 Az intézmény tantermeinek, műhelyeinek, laborjainak rendszeres szellőztetéséről az 

oktatók kötelesek gondoskodni. Kötelesek minden foglalkozás végén felszólítani a 
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heteseket, hogy a szünetben szellőztessék ki a helyiséget, illetve a foglalkozások 

kezdetén meggyőződni arról, hogy a szellőztetés megtörtént. A szellőztetés elmaradása 

esetén gondoskodnak annak pótlásáról. 

Felelős: oktatók, osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek 

 

 Az intézmény egyes tantermeiben található légkondicionáló eszközök alkalmazása tilos. 

Ennek tényéről az oktatók kötelesek meggyőződni, amennyiben ilyen teremben tartanak 

foglalkozást, illetve gondoskodniuk kell haladéktalan kikapcsolásukról. Ezen túl 

kötelesek felhívni a tanulók figyelmét a használat veszélyeire. A légkondicionáló 

működtetéséről kötelesek tájékoztatni az osztály osztályfőnökét, illetve az épület 

üzemeltetéséért felelős igazgatóhelyettest. 

Felelős: oktatók, osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek 

 

Ajánlás 1.11. pontjához 

 Amennyiben sor kerül fertőzésre vagy betegségre utaló jel azonosítására az 

intézményben, a jel észlelője, az információ birtokosa köteles értesíteni közvetlen 

felettesét (illetékes igazgatóhelyettes, igazgató), aki haladéktalanul köteles erről az 

igazgatót tájékoztatni. Az igazgató köteles haladéktalanul értesíteni a Kaposvári 

Szakképzési Centrum főigazgatóját. Az igazgató a főigazgatóval történő egyeztetés után 

dönt a további intézkedésekről. 

Felelős: igazgató, az intézmény minden munkavállalója  
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4. A tanórák látogatása, a beiratkozás 

Az intézmény egészségügyi szempontból biztonságos környezetének biztosítása során 

mindenki számára kötelező érvénnyel alkalmazandó az Ajánlás 2. pontjában leírtak a 

következő intézményi szintű előírásokkal együtt: 

Ajánlás 2.1. pontjához 

 A 2020/2021. tanév órarendjének elkészítése során az intézmény osztályai számára 

állandó tantermet kell kijelölni. A tantermek kiosztásakor szem előtt kell tartani az 

osztály létszámát és a tanterem nagyságát. Kollégiumban a csoportfoglalkozásokat 

szintén állandó tanteremben kell tartani. 

Felelős: igazgatóhelyettesek 

 Törekedni kell arra, hogy a termekben elhelyezett padok, székek úgy kerüljenek 

elhelyezésre, hogy a jelenléti oktatás során a tanulók között biztosítható legyen a 1,5 

méteres védőtávolság, elkerülve ezzel a foglalkozáson kötelező maszkviselést. 

Amennyiben ennek megoldása a tanulói padok termek közti cseréjét, bútorzat 

kipakolását eredményezi, azt 2020. augusztus 31-ig meg kell valósítani. A tantermek 

előírás szerinti berendezésének ellenőrzését a telephely üzemeltetésért felelős 

igazgatóhelyettesek végzik. Amennyiben valamelyik teremben nem oldható meg az 

előírt védőtávolság, ott a kötelező maszkviselésre az ajtóra kihelyezett tájékoztatóval 

fel kell hívni a figyelmet. 

Felelős: gondnok, műszaki vezető, igazgatóhelyettesek 

 

Ajánlás 2.2. pontjához 

 Az intézményben a 2020/2021. tanév jelenléti oktatással veszi kezdetét a szükséges 

előírások szigorú betartása mellett. Az Ajánlásban engedélyezett online, otthoni 

felkészüléssel megvalósuló oktatás lehetőségéről – figyelembe véve Kaposvár város és 

Somogy megye járványügyi adatait – az intézmény vezetőségének és oktatói 

testületének véleménye alapján a főigazgatóval történő egyeztetés után az igazgató dönt. 

Döntését igazgatói utasítás formájában az érintett tanulók, oktatók és szülők tudomására 

hozza. Egyben tájékoztatja az érintetteket az új eljárásrend részleteiről is. 

Felelős: igazgató 
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Ajánlás 2.4. és 2.7. pontjához

 A tantermen kívüli, online oktatás esetleges bevezetésének előkészítésére az

intézmény minden tanulója köteles 2020. szeptember 11-ig egy teljes nevét tartalmazó,

gmail.com végződésű e-mail címet létrehozni, amennyiben ilyennel nem rendelkezik.

Az e-mail címek összegyűjtése és elektronikus úton az osztályban tanító oktatók

számára történő továbbítása az osztályfőnökök feladata. Az osztályfőnök ezen túl

köteles frissíteni osztálya minden tanulójának és szülőjének elérhetőségeit, azokat teljes

körűen a Kréta rendszerben is rögzíteni 2020. szeptember 11-ig.

Felelős: osztályfőnökök

 A tanulók elérhetőségének birtokában minden oktató köteles 2020. szeptember 11-ig a

tantárgyfelosztás szerinti osztályainak, csoportjainak kialakítani azokat az online

platformokat, melyeken szükség esetén folytatni tudja az online oktatást. A választható

platformok közül előnyben kell részesíteni a tanulók számára könnyebb átláthatóságot

biztosító Google Tanterem alkalmazást. A választott online kapcsolattartási formákról

az osztályfőnök osztálya, a munkaközösség-vezetők munkaközösségük tagjai

vonatkozásában nyilvántartást vezetnek, szükség esetén ellenőrzéséket folytatnak. A

nyilvántartások elkészítésének határideje 2020. szeptember 15. Figyelni kell arra,

amennyiben a kapcsolattartás formái változtak, az a nyilvántartásokban is átvezetésre

kerüljön.

Felelős: osztályfőnökök, oktatók

 Amennyiben az intézményben tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállás

következik be, az arra vonatkozó szabályokat a 2020. március 16-tól hatályos, a

2020/2021. tanévre aktualizált Eljárásrend szabályozza. Annak felülvizsgálatát,

esetleges módosítását az igazgató a digitális munkacsoport tagjaival végzi, majd arról

tájékoztatja a tanulókat, oktatókat, szülőket.

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

Ajánlás 2.5. pontjához

 A tanulók az első osztályfőnöki órán nyilatkoznak arról, hogy 2020. augusztus 15-31.

között jártak-e külföldön, amennyiben igen, hol. A Nyilatkozat osztályszinten készül el,

melyet az érintett osztály tanulói és az osztályfőnök ír alá. A kollégiumba beköltöző

tanulók esetében a Nyilatkozat személyenként készül el.

 Azon tanulók esetében, akik nyilatkozatuk alapján jártak külföldön, ki kell tölteni az

Eljárásrend 2. számú mellékletében található kockázatszűrő kérdőívet, illetve az Ajánlás

2.5. pontjában meghatározott Nyilatkozatot a kormányrendeletben rögzített szabályok
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betartásáról. Azokat az osztályfőnök az osztályszintű Nyilatkozattal együtt leadja az 

általános igazgatóhelyettesnek. 

 Munkavállalók esetében két részletben (oktatók, technikai dolgozók) kerül sor 

nyilatkozattételre. A további eljárásrend megegyezik a tanulókra vonatkozóakkal. 

 A Nyilatkozatok és kockázatszűrő kérdőívek adatainak feldolgozása az intézményi 

ápoló feladata. Legkésőbb 2020. szeptember 3-ig az igazgató rendelkezésére bocsátja a 

Nyilatkozatok és kérdőívek összesítőjét. Nagy fertőzéskockázatú személy esetén az 

igazgató mérlegelheti a tanuló, dolgozó távolmaradásának kezdeményezését. Ilyen 

esetben távol maradó tanuló esetén hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Munkavállaló 

az éves rendes szabadsága terhére marad távol az egyeztetett időtartamig. 

 

Ajánlás 2.7. pontjához 

 Amennyiben az intézmény tanulója a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett tartós 

betegséggel rendelkezik, és kérelmezi az elméleti foglalkozásokra vonatkozóan a 

tantermen kívüli oktatás lehetőségét, így kérelmét orvosi igazolással együtt az 

igazgatónak kell benyújtania. Engedélyezés esetén a tanuló hiányzását igazoltnak kell 

tekinteni. A tanuló osztályfőnökével és oktatóival koordinálja az oktatás módját, a 

számonkérés formáit. Gyakorlati foglalkozások esetében csak különösen indokolt 

esetben engedélyezhető a tantermen kívüli oktatás. Erről az igazgató a szakmai 

igazgatóhelyettesek véleményének figyelembe vételével egyedileg dönt. 

Felelős: igazgató, osztályfőnök, oktatók 

 

Ajánlás 2.8. pontjához 

 Amennyiben a jelenléti oktatás során egy terembe, öltözőben a tanulói csoportok 

cserélődnek, úgy a felületek fertőtlenítéséről az óraközi szünetekben gondoskodni kell. 

Az órarend készítésénél figyelembe kell venni azt a szempontot, hogy lehetőség szerint 

alacsony számú legyen a csoportok cseréje. Az órarend alapján a gondnok köteles heti 

tervet készíteni az érintett tantermek, öltözők tanítási időben történő fertőtlenítéséről, 

melynek betartását köteles ellenőrizni. 

Felelős: gondnok, igazgatóhelyettesek, órarend készítője 

5. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

Az intézmény egészségügyi szempontból biztonságos környezetének biztosítása során 

mindenki számára kötelező érvénnyel alkalmazandó az Ajánlás 3. pontjában leírtak a 

következő intézményi szintű előírásokkal együtt: 

Ajánlás 3.1. pontjához 
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 A gyakorlat megkezdése előtti kötelező szappanos kézmosás vagy alkoholos 

kézfertőtlenítésről a gyakorlatot tartó oktató köteles meggyőződni. A kézmosáshoz 

szükséges szappan vagy alkoholos kézfertőtlenítő műhelyekben történő biztosítása a 

gondnok feladata. A készlet kifogyását az oktató haladéktalanul köteles jelezni a 

gondnok felé, aki biztosítja a hiányzó fertőtlenítő szereket. 

Felelős: oktatók, gondnok 

 

Ajánlás 3.2. pontjához 

 A képzést megelőző oktatás a műhelyben, kiscsoportos formában valósítandó meg, 

betartva a tanulók közötti 1,5 méteres védőtávolságot. 

Felelős: oktatók 

 

Ajánlás 3.5. pontjához 

 A külső képzőhelyek számára az Ajánlás gyakorlati képzéssel kapcsolatos részét 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni, felhívva figyelmüket, hogy az abban leírtakat 

nekik is be kell tartaniuk. Az Ajánlást elektronikus formában 2020. szeptember 26-ig a 

külső képzőhelyek rendelkezésére kell bocsátani a tájékoztatóval együtt. 

Felelős: szakmai igazgatóhelyettesek 

 

6. A számonkérés, beszámolás rendje 

Az intézmény egészségügyi szempontból biztonságos környezetének biztosítása során 

mindenki számára kötelező érvénnyel alkalmazandó az Ajánlás 4. pontjában leírtak a 

következő intézményi szintű előírásokkal együtt: 

Ajánlás 4.1. pontjához 

 Szóbeli számonkérés alatt a tanulmányok alatti és záróvizsgák értendők, melynek során 

a beosztásokat úgy kell elkészíteni, hogy a járványügyi szabályok betarthatóak 

legyenek. 

Felelősök: igazgatóhelyettesek 

7. Kollégiumok működésére vonatkozó szabályok 

Az intézmény egészségügyi szempontból biztonságos környezetének biztosítása során 

mindenki számára kötelező érvénnyel alkalmazandó az Ajánlás 5. pontjában leírtak a 

következő intézményi szintű előírásokkal együtt: 

Ajánlás 5.1. és 5.4. pontjához 

 A kollégiumi tanulók testhőmérséklet mérését heti rendszerességgel el kell végezni, 

melyet a kollégiumi csoportvezetők az adatvédelmi szabályok figyelembe vételével, 

írásban kötelesek dokumentálni. A dokumentációt a kollégiumi igazgatóhelyettesnek át 
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kell adniuk, aki heti bontásban lefűzi és gondoskodik a nyilvántartás zárt helyen történő 

őrzéséről. 

Felelős: csoportvezetők, kollégiumi igazgatóhelyettes 

 Elkülönítésre elsősorban a kollégium betegszobái használhatóak. Amennyiben további 

elkülönítő helyiségre van szükség, úgy a 7. szint szobái vehetők igénybe. 

Felelős: csoportvezetők, kollégiumi igazgatóhelyettes 

 

Ajánlás 5.3. pontjához 

 A kollégiumi szobákban – figyelembe véve a kollégista tanulók létszámát – 2-2 fő 

elhelyezése történik meg. a tanulók elhelyezése során törekszünk arra, hogy lehetőleg 

osztálytársak kerüljenek az egyes szobákba, illetve azonos szintekre. 

Felelős: kollégiumi igazgatóhelyettes 

 

Ajánlás 5.7. pontjához 

 Amennyiben a kollégista tanuló a koronavírusra jellemző tüneteket mutat, 

haladéktalanul el kell végezni lázmérését, tüneteiről részletesen ki kell kérdezni. 

Fertőzésgyanú esetén haladéktalanul el kell különíteni társaitól. Az elkülönítés tényéről 

értesíteni kell a kollégiumi igazgatóhelyettest, aki értesíti az igazgatót és a tanuló szüleit. 

Felelős: csoportvezetők, kollégiumi igazgatóhelyettes 

 

A részletes riasztási protokollt az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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8. Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények megtartása 

Az intézmény egészségügyi szempontból biztonságos környezetének biztosítása során 

mindenki számára kötelező érvénnyel alkalmazandó az Ajánlás 6. pontjában leírtak a 

következő intézményi szintű előírásokkal együtt: 

Ajánlás 6.1. pontjához 

 Az intézmény tanulólétszáma meghaladja az 1000 főt, így a korábbi évek hagyományai 

szerint (teljes tanulólétszámmal) megtartott tanévnyitó és egyéb ünnepély a járványügyi 

helyzet javulásáig nem tartható meg. 

Felelős: intézmény vezetősége 

 A 2020. szeptember 1-jén sorra kerülő tanévnyitó ünnepély az udvaron kerül 

megszervezésre a 9. évfolyamos tanulók és osztályfőnökeik részvételével. A 

tanévnyitón jelen lesznek még azok a tanulók, akik az előző tanévben elért kiemelkedő 

eredményeik alapján elismerésben részesülnek. A résztvevők között biztosításra kerül 

az előírt 1,5 méteres védőtávolság. 

Felelős: igazgató, osztályfőnökök 

 A felsőbb éves tanulók számára a tanévnyitó ünnepély az iskolarádión keresztül lesz 

elérhető. 

Felelős: osztályfőnökök, oktatástechnológus, rendszergazdák 

 Az 1. félévben tervezendő egyéb rendezvényekről a járványügyi helyzet függvényében, 

a rendezvények előtt legalább 14 nappal dönt az intézmény vezetősége. 

Felelős: intézmény vezetősége 

 

9. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata 

Az intézmény egészségügyi szempontból biztonságos környezetének biztosítása során 

mindenki számára kötelező érvénnyel alkalmazandó az Ajánlás 7. pontjában leírtak a 

következő intézményi szintű előírásokkal együtt: 

Ajánlás 7.1. pontjához 

 A járványügyi veszélyhelyzet időszakában az intézmény sportpályáinak bérlőknek 

történő kiadásáról a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója és kancellárja dönt 

az igazgató véleményének figyelembe vételével. Az engedélyezett bérlések esetén a 

bérlőt tájékoztatni kell azokról a járványügyi szabályokról, melyek az edzésen, 

sportfoglalkozáson részt vevő minden személyre vonatkozóan kötelező érvényűek. A 

tájékoztatás tényét írásban rögzíteni kell és lefűzve tárolni kell. 

Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző, gondnok 
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 A járványügyi helyzet romlása esetén, amennyiben a bérleti szerződés felfüggesztésre 

kerül, az érintett bérlőket haladéktalanul értesíteni kell a felfüggesztés tényéről, illetve 

arról, hogy mely időponttól nem használhatja az intézmény létesítményeit. 

Felelős: gazdasági ügyintéző, gondnok 

 

Ajánlás 7.2. pontjához 

 Az intézmény két telephelye is rendelkezik nagyobb méretű udvarral, több 

sportpályával. Így a testnevelés órákat – amennyiben az időjárás lehetővé teszi – 

elsősorban az udvaron kell megtartani. Ugyanakkor itt is fontos szempont a zsúfoltság 

elkerülése. 

Felelős: testnevelés szakos oktatók 

 A foglalkozások során lehetőség szerint minimálisra kell csökkenteni a sporteszközök 

használatát. A testnevelés órát tartó oktató felelőssége és feladata, hogy a használt 

eszközök fertőtlenítése az osztályok között megtörténjen. Ennek ellenőrzése a 

munkaközösség-vezető feladata. 

Felelős: testnevelés szakos oktatók, munkaközösség-vezető 

 A szorosabb fizikai kontaktust igénylő tantárgyak esetében (pl. kézitusa – önvédelem, 

katonai közelharc) ki kell alakítani azokat az állandó tanulópárokat, akik a tanév során 

együtt végzik feladataikat. A párok közötti személycserét a lehetőségekhez mérten el 

kell kerülni. 

Felelős: tantárgyak oktatói 

 

Ajánlás 7.7. pontjához 

 A tornatermi öltözők korlátozott kapacitása miatt a testnevelés-természettudományi 

munkaközösség 2020. szeptember 7-ig elkészít egy olyan öltözőhasználatra vonatkozó 

beosztást, mely lehetővé teszi, hogy több osztály egy időben ne használja az öltözőt. 

Amennyiben erre egy adott időpontban nincs lehetőség, úgy meg kell határozni, hogy 

melyik osztály végez olyan egyéb tevékenységet (pl. szabad levegőn séta), mely nem 

igényli a sportruházatba történő átöltözést. 

Felelős: munkaközösség-vezető, testnevelés szakos oktatók 
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10. Munkacsoportok és feladataik 

Az új típusú koronavírus terjedésének megelőzése, a zavartalan működés megszervezése, az 

oktatás folytonossága érdekében az intézményben a következő munkacsoportok kerültek 

létrehozásra: 

 digitális munkacsoport 

 oktatásszervezési munkacsoport 

 egészségügyi munkacsoport. 

 

Digitális munkacsoport tagjai, feladatai: 

Tagjai:  

 Takács Szilvia igazgató 

 Széki Tibor szakmai igazgatóhelyettes 

 Rauch Éva elektronika és elektrotechnika – informatika és távközlés munkaközösség 

vezetője 

 Puskás Lajos rendszergazda 

 Albecker Barna rendszergazda 

 Vörös Roland oktatástechnológus 

 informatika szakos oktatók 

 

Feladatai: 

 A tantermen kívüli, digitális munkarend részleges vagy teljes bevezetése esetén 

alkalmazható intézményi szabályrendszer kialakítása. Ehhez felhasználásra kerül a 

2020. március 16-án kiadott Eljárásrend, melynek folyamatos aktualizálását a 

munkacsoport végzi. 

 Támogatást nyújt az intézmény által elsődlegesen preferált digitális platformok (Kréta, 

Google Classroom) és az online kapcsolattartási formák (Microsoft Teams, Skype) 

használatában az oktatók, a tanulók és a szülők számára. 

 Felméri a rendelkezésre álló digitális technikai eszközöket, meghatározza azok 

kölcsönzésének szabályait, kialakítja a kölcsönzés működési rendjét (szükséges 

dokumentáció előkészítése). 

 Figyelemmel kíséri a Kaposvári Szakképzési Centrum oldalán elérhető módszertani 

ajánlásokat, azokat az intézmény oktatói számára továbbítja, használatukhoz segítséget 

nyújt.  
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Oktatásszervezési munkacsoport tagjai, feladatai:

Tagjai:

 Ferka Gabriella közismereti igazgatóhelyettes

 Fisli István szakmai igazgatóhelyettes

 Kiss Ernő osztályfőnöki munkaközösség vezetője (technikum)

 Kontra Roland osztályfőnöki munkaközösség vezetője (szakképző iskola)

 Szentgyörgyvári Nóra kollégiumi munkaközösség vezetője

 Kránicz Tünde diákönkormányzatot segítő tanár

Feladatai:

 Kialakítja az osztályok intézményen belüli elhelyezésének rendjét, törekedve arra, hogy

az eltérő osztályba járó tanulók minél kevesebbet érintkezzenek egymással.

 Felügyeli az intézményi büfék és az ebédlő rendjét, működésük esetleges járványügyi

kockázatnövekedése (pl. túlzsúfoltság) esetén javaslatot készít a kockázat

csökkentésére.

 Felügyeli az iskolai és kollégiumi közösségi terek használatát, az intézményben zajló

programokon az Intézkedési tervben leírt előírások betartását.

 Felügyeli a duális képzőhelyeken zajló foglalkozások esetében a járványügyi szabályok

betartását, rendszeresen kapcsolatot tart a külső képzőhelyekkel az esetleges problémák

orvoslása érdekében. Szükség esetén gondoskodik a gyakorlati foglalkozások

átcsoportosításáról vagy előkészíti és kialakítja gyakorlatok digitális munkarendben

történő oktatásának lehetőségét.

 Felügyeli a kollégiumra vonatkozó protokoll betartását, jelzi, amennyiben

beavatkozásra van szükség.

 Folyamatosan figyeli a szűkebb környezet járványügyi helyzetét, szükség esetén

javaslatot tesz a részleges tantermen kívüli oktatás bevezetésére. A vegyes tanrend

bevezetése esetén kialakítja az osztályok jelenléti és online oktatás szerinti rendjét.

 Egyéni tanulási utakra vonatkozó kérelem esetén (pl. tanuló magas egészségügyi

kockázatú csoport tagja stb.) összegyűjti a döntéshez szükséges háttér információkat az

igazgató számára, javaslatot tesz az online oktatás szabályaira.
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Egészségügyi munkacsoport tagjai, feladatai: 

Tagjai:  

 Horváth Jenő általános igazgatóhelyettes 

 Zsom János kollégiumi igazgatóhelyettes 

 Francz Nóra gondnok 

 Dr. Gerecs Eszter iskolaorvos 

 Luczó Lívia ápoló 

 Szabó Andrea védőnő 

 Nagy Róbertné védőnő 

 

Feladatai: 

 Megszervezi és felügyeli az intézmény épületeinek tisztán tartását és az Intézkedési 

tervben előírt időszakonkénti fertőtlenítését, ellenőrzi annak dokumentálását. 

 Felügyeli az épületekbe lépés, a maszk és más védőeszközök (pl. kesztyű) 

használatának Intézkedési tervben leírt szabályainak betartását. Rendellenes működés 

esetén kezdeményezi a beavatkozást, szükség esetén az Intézkedési terv módosítását. 

 Felügyeli a 2. és 3. számú mellékletben meghatározott Nyilatkozatok kitöltetésének 

folyamatát, gondoskodik a kérdőívek eredményeinek összesítéséről. Kollégiumban 

gondoskodik a kockázatszűrő kérdőív kitöltetéséről, annak összesítéséről és őrzéséről. 

Gondoskodik az újonnan érkező tanulók járványügyi szabályokra vonatkozó 

tájékoztatásáról, annak dokumentálásáról, a szükséges Nyilatkozatok kitöltetéséről. 

 Tünettel rendelkező tanuló, oktató, dolgozó észlelése esetén az 1. számú mellékletben 

található riasztási protokoll szerint jár el, gondoskodik az annak megvalósításához 

szükséges humán erőforrásról (felügyelő tanár, osztályfőnök, ápoló). Értesíti az 

igazgatót a fertőzésgyanúról. 

 

 

 

 

 Takács Szilvia 

 igazgató 
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1. számú melléklet 

Riasztási protokoll fertőzésgyanú esetén 

 

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi tünetek egyike: 

 köhögés 

 láz 

 nehézlégzés 

 szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy zavara 

 izomfájdalom 

 torokfájás 

 hasmenés  

köteles azonnal jelenteni meglévő tüneteit 

 a kollégiumban tartózkodó kollégiumi csoportvezető / ügyeletes oktató / ápolónő felé; 

 az iskolában az osztályfőnök / a foglalkozást tartó oktató / ápolónő felé. 

 

Az az oktató, aki a fenti tüneteket észleli valamelyik tanulón, köteles haladéktalanul értesíteni a tanuló 

osztályfőnökét és az ápolót. 

 

A gyanús esetet produkáló személyt ezek után elkülöníteni szükséges a kollégium erre kijelölt 

betegszobájában. Az elkülönítettet tájékoztatni kell, hogy további intézkedésig nem hagyhatja el a 

helyiséget. Továbbá tájékoztatni kell a fertőzéssel, illetve betartandó óvintézkedéssel (higiénia) 

kapcsolatban. 

Minden olyan személyt fel kell deríteni, aki a vélt vagy valós fertőzöttel kontaktusba került, őket a többi 

személytől szintén elkülöníteni szükséges. Számukra szájmaszk viselése további intézkedésig kötelező. 

Az érintettek által használt helyiségeket haladéktalanul le kell zárni és fertőtleníteni szükséges. 

Az esetről haladéktalanul értesíteni kell: az ápolónőt, az iskolaorvost, a kollégiumi / általános / szakmai 

igazgatóhelyettest, az iskola igazgatóját, akik a szükséges további intézkedéseket megteszik. Az 

igazgató az esetről telefonon értesíti a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatóját és kancellárját, 

illetve e-mailben a koronabejelentes@kszc.hu ad részletes tájékoztatást. Emellett a kollégiumi 

csoportvezető / osztályfőnök (távollétükben a kollégiumi / általános / szakmai igazgatóhelyettes) 

haladéktalanul értesíti a tanuló szülőjét (gondviselőjét) a tanuló panaszairól, a vírusfertőzés gyanújáról, 

gyermeke tartózkodási helyéről.  

mailto:koronabejelentes@kszc.hu
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2. számú melléklet 

Nyilatkozat külföldön való tartózkodásról 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott, a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium oktatója / munkavállalója 

/ tanulója nyilatkozom annak vonatkozásában, hogy a 2020. augusztus 9. - augusztus 23. közötti 

időszakban külföldön jártam-e. Amennyiben jártam külföldön, úgy megjelölöm azt az országot, ahol 

tartózkodtam, illetve kitöltöm a járványügyi válsághelyzet kezelésére vonatkozó Intézkedési terv 3. 

számú mellékletében szereplő Nyilatkozatot, illetve a kockázatszűrő kérdőívet. 

 

Oktató/ 

munkavállaló/ 

tanuló neve 

Nem jártam 

külföldön 

2020.08.09.-2020. 

08.23. között 

Jártam külföldön 

2020.08.09.-

2020.08.23. között 
Ország Aláírás 

     

     

     
 

 

 

Kaposvár, 2020. augusztus 24. 

 

 Takács Szilvia 

 igazgató 
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3. számú melléklet 

Nyilatkozat a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. 

rendeletben foglalt szabályok betartásáról 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott, ………………………………………… (név) a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki 

Technikum és Kollégium oktatója / munkavállalója / tanulója büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom annak vonatkozásában, hogy külföldön történő tartózkodásom után a járványügyi 

készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendeletben foglalt 

szabályokat betartottam. 

 

Kaposvár, …………… év ……… hó …… nap 

 

 

 

 …………………………………… ……………………………. 

 nyilatkozattevő aláírása szülő / gondviselő aláírása* 

 

 

*Kiskorú tanuló esetén 

 



 

 

 

 

 

A Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola 
 

 

 

 

 

 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGET KEZELŐ 

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 3. 
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INTÉZKEDÉSI TERV 

 

 (amely a nevelőtestülettel egyeztetve, a 2020/2021-es tanév járványügyi készenlétének idején, az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium által készített eljárásrend alapján került kidolgozásra) 

 

Felkészülés: Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást 

végeztünk, a vezetői ellenőrzés megtörtént. 

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

irányelvek betartása mindenki számára kötelező.  

2. Az iskola épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Ha valaki betegségre utaló 

tüneteket észlel (mellékletben), haladéktalanul a háziorvosát kell értesítenie, az iskolába 

nem léphet be!   

3. Az iskolába érkezéskor kötelező a lázmérés és a kézfertőtlenítés. Amennyiben 

hőemelkedés tapasztalható, az intézmény területére nem szabad beengedni. Minden 

tanuló csak az első bejárati ajtót használhatja.  

4. A személyi higiéné betartása minden tanuló és dolgozó részéről szükséges, pl. gyakori 

kézmosás, kézfertőtlenítés, védőmaszk használata. 

5. Ha egy diáknál az iskolában, tanítás közben  jelentkeznének tünetek, akkor gondoskodni 

kell mielőbbi elkülönítéséről, az iskolaorvos és a szülő értesítéséről. Az iskola diákját 

az „Elkülönítő” helységbe (B 17-es terem) kell irányítani az iskolaőr segítségével, amíg 

a szállításról nem gondoskodnak. 

6. A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül. 

7. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, és erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. 

Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére 

előírt karantén időszakára.  A karantén  időszakban a tanuló az otthona elhagyása 

nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma 

mellett,  részt vehet az oktatásban. 
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8. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül 

fontos a vírus tovább terjedésének megakadályozásában. Az ügyintézés során, a tanórák 

közötti szünetekben, a büfénél, az italautomatáknál, a mosdók használata, az iskolába 

érkezés során a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani.  

9. A testnevelés órák külső helyszínen az ott alkalmazott járványügyi előírások 

betartásával kerülnek megtartásra.(Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, 

Lamping József Technikum és Szakképző Iskola.)Az órák során mellőzni kell a szoros 

testi kontaktust igénylő feladatokat.  Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket 

állandó edzőpartnerrel (párokban, kis csoportokban) kell végezni. 

10. Az osztálytermek szellőztetésére kiemelt figyelmet kell fordítani! (szünetekben 

kötelező, óra közben is ajánlott a nyitott ablak- időjárás függvényében)  

11. Tanórákon, a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 

méteres védőtávolságot be kell tartani. Amennyiben a védőtávolság nem tartható, 

védőmaszk viselése kötelező!!! A 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a 

tanórákon részt vevő tanulók számára a védőmaszk viselése ajánlott.  

12. 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. 

13. A gyakorlatok ideje (iskola vagy külsős gyakorlat is) alatt a gyakorlaton részt vevő 

tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat 

megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. A 

gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható a védőmaszk 

használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.  

14. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktatónak vagy 

az általa megbízott személynek felületfertőtlenítő-szerrel le kell tisztítani.  

15. A gyakorlati tér (belső gyakorlat) fertőtlenítő takarítását minden foglalkozási nap végén 

el kell végezni, amit dokumentálni szükséges!   
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Munkacsoportok:

A munkacsoportok munkáját Kárász László igazgató irányítja.

Digitális munkacsoport

Tagjai:

Nagy Katalin   igazgató-helyettes

Teveliné Matejdesz Anikó  oktató

Papp Loránd   oktató

Feladata: online oktatás támogatása:

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

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;

 tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;

  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 felmérésének rendjének kialakítása,

beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása:

 A felmérés kiterjed az intézményre, a pedagógusokra és a tanulókra is.

Oktatásszervezési munkacsoport

Tagjai:

Vargáné Ambrus Edit   igazgató-helyettes

Mihajlovitsné Frányó Viktória  oktató

Gyugyi Ildikó    oktató

Feladata:

 eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg elhelyezés

szerint;

 gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);

 a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje;

 kollégiumokban a már kialakított protokoll szerint;

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

szabályainak meghatározása;

 szülői tájékoztatók, értekezletek rendje;
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 az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől való 

távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás 

feltételeinek biztosítottságára,  
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Egészségügyi munkacsoport  

 

Tagjai:  

Bordás Beáta     igazgató-helyettes  

Kozma György    oktató 

Kiss Katalin    oktató 

 

 

Feladata:  

 épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok  

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

rend meghatározása;  

 távolságtartás szabályainak meghatározása;  

 a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása;  

 gyakorlati oktatás lehetősége;  

 tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai:  

 elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;  

 felügyelet biztosítása;  

 hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;  

 azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;  

 hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;  

 a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így 

különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők 

karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok.  
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TAKARÍTÁSI ELJÁRÁSREND A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE 

CÉLJÁBÓL 

 

Feladat gyakoriság időszak felelős/ 

résztvevő 

megjegyzés 

Bejáratoknál 

kézfertőtlenítő 

elhelyezése, 

folyamatos feltöltése. 

naponta 

 

A vírus 

terjedésének 

időszakában, 

illetve megelőzése 

céljából 

folyamatosan 

 

takarító Folyamatosan legyen 

lehetőség a 

fertőtlenítő 

használatra, az 

intézménybe 

lépéskor. 

A mosdókban 

kézfertőtlenítő 

szappan és papír 

kéztörlő elhelyezése, 

folyamatos feltöltése. 

Fertőtlenítés minden 

órában! 

naponta  A vírus 

terjedésének 

időszakában, 

illetve megelőzése 

céljából 

folyamatosan. 

takarító Folyamatosan legyen 

lehetőség a 

kézfertőtlenítő 

használatra. 

A takarítás 

ellenőrzési naplót 

folyamatosan vezetni 

kell. 

Tanulók, dolgozók 

által gyakran érintett 

felületek fertőtlenítő 

takarítása.  

/ faburkolatok, 

lambériák, szekrények, 

székek, padok, asztalok, 

egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására,  

 sporteszközök 

tisztítására / 

naponta délelőtt, délben, 

délután, 

takarítók,  

Ajtó kilincsek, 

korlátok fertőtlenítése 

naponta minden 

becsengetés után 

takarítók  

Padló és szőnyegek, 

egyéb textília 

tisztítása.  

 

Ütemezés 

szerint 

szükség szerint takarító padló, szőnyegek 

naponta, 

függönyök, illetve 

egyéb textíliák 

szükség szerint  
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Tantermek  naponta váltó osztály elött 

pluszban 

takarító  

Tantermek 

fertőtlenítése 

ködgéppel 

2 hetente tanítás után takarító Fogmaster ködgép 

Tornaszoba, és 

sporteszközök 

tisztítása  

 

Hetente 

ütemezés 

szerint, illetve 

naponta 

ütemezés szerint takarító A testnevelő tanár 

tájékoztassa a 

takarítónőt az órán 

használt eszközökről. 

Kabinetek naponta minden csoportos 

gyakorlat után 

fertőtlenítő 

takarítás 

 A fertőtlenítő 

takarításról 

ellenőrzési lapot kell 

tölteni 

Radiátorok, csövek 

lemosása  

 

2-3 hetente  ütemezés szerint, 

illetve szükség 

szerint 

takarító  

Ablakok, tükrök, 

üvegfelületek tisztítása  

 

Két  havonta illetve szükség 

szerint 

takarító  

Szemétgyűjtők 

tisztítása, 

fertőtlenítése  

 

naponta naponta ki kell 

vinni (bent ne 

maradjon az 

épületben) 

takarító  

Képek, tablók, 

világítótestek 

portalanítása  

 

naponta, ill. 

szükség 

szerint 

szükség szerint takarító  

 

Az osztálytermekben a tanulók (hetes) folyamatosan ügyeljen a szellőztetés rendjére. 

 

 

Kaposvár, 2020.09.04. 

 

         Kárász László 

              igazgató 
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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 Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum 
 

 

 

 

 

 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGET KEZELŐ 

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 3. 
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Intézményi alapadatok: 

Megnevezés: Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum 

OM azonosító: 203027-009 

Székhely. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2. 

Az intézményre vonatkozó szabályok és előírások. 

Az intézkedési terv célja, hogy egységes és átlátható keretet adjon a 2020/2021-es tanév 

kezdéséhez és lebonyolításához az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel. Kiemelt cél a 

szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának 

védelme, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának biztosítása, 

valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzése. 

A személyi higiéné alapvető szabályait szigorúan be kell tartani! 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. 

Köhögés, tüsszentés után a használt papírzsebkendőt azonnal szemetesbe kell helyezni. 

Javasolt, hogy mindenkinél legyen egy kisebb zacskó, amibe óra közben bele tudja tenni a 

használt zsebkendőt, és óra végén a teremben lévő szemetesbe ki tudja dobni. Köhögés és 

tüsszentés után a saját kézfertőtlenítővel kell fertőtleníteni a kezet, az óra menetének 

megzavarása nélkül. 

Maszk viselése 

Az épületbe belépve fel kell venni a maszkot, és a folyosókon is csak maszkban lehet 

közlekedni. A maszk viselése tanórákon is kötelező, kivéve, ha a 1,5 m távolság tartása 

megvalósítható. Az iskola udvarán való tartózkodás ideje alatt nem kötelező a maszk viselése, 

azonban a 1,5 m távolság tartása kötelező. 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. A gyakorlat során 

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

védőtávolság megtartása esetében ajánlott. 

Maszkot biztosítani nem tudunk, arról mindenkinek magának kell gondoskodni. Saját 

kézfertőtlenítő használata is engedélyezett. 

Testhőmérséklet mérése 

A reggeli iskolakezdésnél véletlenszerűen végezzük az érintésmentes testhőmérséklet mérést. 

A lázas tanulókat azonnal elkülönítjük. 
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Kézfertőtlenítés 

A bejáratnál érintésmentes kézfertőtlenítőt helyeztünk ki, amelynek használata belépéskor 

mindenki számára kötelező! Ez lassítja az épületbe való bejutást, ezért a szokásosnál korábban 

javasolt érkezni az iskolába, és a szükséges távolságot tartva várni a bejutásra. A megfelelő 

fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus 

továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a 

várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani. Zsebkendő és egyéni, saját használatú, 

kisflakonos kézfertőtlenítő ajánlott, hogy legyen minden diáknál! A bejárat előtt, a folyosókon, 

és az iskola udvarán nem lehet csoportosulni. Tanítási időben, a továbbiakban sem lehet az 

iskola épületét engedély nélkül elhagyni. Géptermekben a belépéskor kötelező a kéz 

fertőtlenítése a billentyűzetek használata miatt. 

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

Az érkezésről és a távozásról, valamint a belépés céljáról a portaszolgálat feljegyzést vezet. A 

feljegyzésben fel kell tüntetni a belépő nevét, a belépés időpontját, milyen ügyben érkezett, 

illetve kit keres az intézményben. 

Fertőtlenítés 

A termekben a padokat, a kilincseket folyamatosan, napi rendszerességgel fertőtlenítjük.  

A WC használata 

Egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat a WC-helyiségben, ahány használható WC fülke van. 

A többieknek az ajtó előtt maszkban kell várakozni.  

Étkezés  

Enni- és innivalót nem szabad átadni egymásnak. Az ebédlőbe lépés előtt alaposan kezet kell 

mosni, kézfertőtlenítővel fertőtleníteni kell. Az ebédlőben való sorban álláskor is tartani kell a 

másfél méteres távolságot. Ebédelni a hosszú szünetben és a tanórák után lehet az előre 

meghatározott rend szerint.  

Szellőztetés  

Amíg az időjárás engedi, nyitott ablakok mellett kell tanítani. Minden szünetben alaposan ki 

kell szellőztetni! 

Tankönyv, segédeszköz  

A tanórákon szükséges tankönyvekről, segédeszközökről minden diáknak magának kell 

gondoskodni. A táskát, a telefont, a taneszközöket úgy kell a teremben letenni, elhelyezni, hogy 

ne érintkezzen más holmijával. A közös használatú tanítási eszközöket (pl. tornaszerek, laboros 

eszközök) a szaktanár segítségével, irányításával minden használat után fertőtleníteni kell. A 

számítástechnikai eszközöket (pl. billentyűzet, egér, laptop stb.) csak kézfertőtlenítés után lehet 

használni.  
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Hiányzások igazolása 

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

csoportba tartozik, tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj-és 

vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, az esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni és a 

továbbiakban lehetőséget kell biztosítani részére az on-line tanrendet. Igazolt hiányzásnak 

tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén 

időszakára. 

A maszk hiánya miatti hiányzás nem tekinthető igazoltnak. Amennyiben egy tanulónál az 

iskolában a fertőzés tünetei észlelhetők, lázas, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük a 

szülőt/gondviselőt, akinek a lehető legrövidebb időn belül gondoskodnia kell a gyermek 

iskolából való elviteléről. Azt követően az orvos utasításainak alapján kell eljárnia. A gyermek 

az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet 

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

szükséges intézkedéseket meg kell tenni, és az iskolát értesíteni kell. 

Bérlőkre vonatkozó előírások: 

Az intézményi bevételek növelése érdekében intézményünk bérbe adja a tornatermet és 

futófolyosót. A bérlők jellemzően valamilyen sporttevékenységet folytató egyesületek. A 

bérlőknek be kell tartani az intézmény által előírt, az intézkedési tervben meghatározottakat. A 

sportolókon és az edzőkön kívül más személy nem tartózkodhat az intézményben, sem kísérő, 

sem pedig szülő, hozzátartozó. 

Szaktantermet és tantermet nem tervezünk kiadni addig, amíg erről utasítást nem kapunk a 

Centrum részéről. 

Rendezvények megtartására vonatkozó szabályok: 

Rendezvényeink lebonyolítására a Centrum intézkedési tervében leírtak az érvényesek. Ettől 

eltérő rendelkezéseket nem hoz az intézmény. 

Intézményi munkacsoportok: 

A digitális munkacsoport tagjai: 

 Bence Miklós oktató 

 Keczeli László igazgató 

 Teveli Norbert informatikai munkaközösség-vezető 

 Szendrey Anita iskolatitkár 

Az oktatásszervezési munkacsoport tagjai: 

 Dohányné Végvári Anna osztályfőnöki munkaközösség-vezető 
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 Horváth Gergely Jenő általános igazgatóhelyettes 

 Kis Csaba rendszergazda 

 Pintér Zoltán oktatási igazgatóhelyettes 

Az egészségügyi munkacsoport tagjai: 

 Farkas Noémi védőnő 

 Hajdu-Major Petra gazdasági ügyintéző 

 Lunczer Erika szakmai igazgatóhelyettes 

 Tóth József gondnok 

 

 

 

 Keczeli László 

 igazgató 



 

 

 

A Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium 

 

 

 

 

 

Járványügyi készenlét  

Intézkedési terv 

 

2020/2021-as tanév 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 3. 

  



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért 

Felelős Államtitkársága ágazati ajánlást adott ki a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során 

történő megszervezéshez. Célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020 

(VI.17.) Korm.rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel egységes 

útmutatóul szolgáljon a 2020/2021. tanév megkezdéséhez és lebonyolításához.. 

 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni. 



Eljárásrend a 2020-2021. tanévben 

a járványügyi készenlét idejére 

Általános szabályok 

1. A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY FELADATAINAK ELLLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSA 

 Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás elvégzése 

a tanév megkezdése előtt. 

Felelős: gondnok 

 A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, 

koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Belépéskor 

testhőmérséklet végzést mérünk mindenkinél. A kézfertőtlenítést a bejáratnál 

elhelyezett eszköz segítségével mindenkinek el kell végezni.  

Felelős: napos takarító, ügyeletes tanár 

 Az első osztályfőnöki órán (szeptember 1. 1. óra) a tanulók kitöltik a kockázati 

kérdőívet.  

Felelős: osztályfőnök 

 A kollégiumban beköltözés előtt és minden hétvégi hazautazás után kitöltik a tanulók 

a kockázati kérdőívet.  

Felelős : csoport vezető 

 A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot 

kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel a padlózaton ragasztással jelezni kell a 

büfénél. A titkárságon, a gazdasági irodában ügyintézés céljából csak 1 személy 

tartózkodhat az ajtón jelzett időpontokban. 

 Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése 

kötelező. 

 Az előírt fertőtlenítő szerek folyamatos megléte szükséges. Rendszeres készlet 

ellenőrzés és rendelés leadásával. A készlet és a megrendelők bizonyítják a 

folyamatosságot. 

Felelős: gondnok, gazdasági ügyintéző 

 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel. 

Felelős: takarítók 



 A gyakran érintett felületeket rendszeresen - kétóránként - fertőtleníteni (ajtókilincs, 

liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok, WC, csapok) kell. A munka elvégzését 

rögzíteni kell az erre rendszeresített nyomtatványon 

Felelős: a napos takarító 

 Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre. A termekben, műhelyekben a foglakozásokat nyitott 

abalakok mellett kell tartani, amíg az időjárás lehetővé teszi. A foglalkozások közötti 

szünetekben minden esetben szellőztetni kell  

Felelős: órát tartó oktató, hetes 

 A fan-coil berendezések csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő-

utánpótlás történik kültérből. A berendezések szűrőinek tisztítására külső céget 

bízunk meg a fűtési szezon indulása előtt. Az elvégzett munkát a szolgáltató igazolni 

köteles. 

Felelős: szakmai igazgató helyettes 

 Az intézménybe érkezőket a belépési szabályokról a bejáratnál kifüggesztett 

ismertetővel tájékoztatjuk. A házirend és az intézkedési terv a honlapon olvasható 

Felelős: rendszergazda 

 Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet 

azonosítunk az intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali 

tájékoztatás szükséges. 

Felelős: igazgató 

2. A TANÓRÁK LÁTOGATÁSA 

 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. A szülő feladata, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, 

az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő 

köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

lépett fel. Ha iskolában észleljük a tüneteket, a tanulót azonnal elkülönítjük és 

értesítjük az iskolaorvost, illetve a gyermek háziorvosát és a szülőket. alkalmazzuk a 

NNK eljárásrendjét 

Felelős: igazgató 

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

Felelős: igazgató 

 A tantermek kapacitásának bővítését lehetőség szerint elvégezzük plusz padok 



elhelyezésével, hogy a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Egy tanuló ül 1 

padban. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése 

kötelező 

Felelős: gondnok 

 A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás 

során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli 

lehetőségeket is széleskörűen alkalmazzuk. 

 Azokban a tantermekben, amelyekben a csoportbontások miatt több különböző 

csoport váltja egymást a váltások előtt a felületfertőtlenítést el kell végezni. Ennek 

dokumentálására külön nyomtatványt alkalmazunk termenként. 

Felelős: az órát tartó oktató 

3. SZAKMAI GYAKORLAT 

 A t 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. 

Felelős: gyakorlati oktató 

 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 biztosítsa. 

Felelős: gyakorlati oktató 

 A gyakorlat során az eszközöket - amennyiben azt nem károsítja - az oktató, vagy az 

általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le, abban 

az esetben, ha egy eszközt több tanuló is használ 

Felelős: gyakorlati oktató 

 Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges.  

Felelős: takarítók 

4. VIZSGÁK RENDJE 

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

tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását. 

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. 

3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató 

vehet részt. 

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

tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság tartható, 

maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken 

és a segédeszközökön. 

5. KOLLÉGIUMOK MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ SAJÁTOS SZABÁLYOK 

5. Az elhelyezés során az azonos tantermi órákat látogató tanulók kerülnek egy-egy 

kollégiumi szobában elhelyezésre, amennyiben ez lehetséges. 

Felelős: csoport vezető 

6.  A kollégiumban, ha zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen 

tartózkodik és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező. A 

közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és 

illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait. 

Felelős: kollégiumi nevelők 

7. A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése szükséges. A a 

bejáratnál és lakószintenként virucid hatású kézfertőtlenítő készülékeket helyezünk el és 

rendszeres utántöltjük 

Felelős: kollégium takarító. 

8. Fertőzésgyanú esetére a tanulót azonnal el kell különíteni. A Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a megtesszük a szükséges 

intézkedéseket  

Felelős: ügyeletes nevelő 

6. TANÉVNYITÓK, ILLETVE EGYÉB RENDEZVÉNYEK MEGTARTÁSÁRA 

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

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

tartható, a maszk viselése ajánlott 

Felelős: rendezvény szervezője 

7. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, USZODÁK, EGYÉB SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK 

HASZNÁLATA 

10. A tevékenységek során - lehetőség szerint - a testi kontaktus nélkül megvalósítható 

feladatokra helyezzük a hangsúlyt. 

Felelős: testnevelés oktató 



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

takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt

koncentrációjának alkalmazására) szükséges. Az öltözők felület fertőtlenítését minden

csoport váltásnál elvégezzük, a rendszeresített takarítási naplóban bejegyezzük

Felelős: testnevelés oktató

12. A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk

Felelős: testnevelést oktató

9 MUNKACSOPORTOK KIALAKÍTÁSA ÉS FELADATAI

- digitális munkacsoport

- oktatásszervezési munkacsoport

- egészségügyi munkacsoport

Feladatuk: a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes

átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az intézményi szabályozásokban

való megjelenítés előkészítése.

1. Digitális munkacsoport

Tagjai:

Szentesiné Kiss Katalin

Dr. Cseplitsné Kovács Katalin

Rentler Péter

Ligeti László

Feladata: online oktatás támogatása, az eljárásrend online oktatással kapcsolatos részének

kidolgozása, figyelembe véve az intézkedési terv általános részében lévő ide vonatkozó

pontokat:

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

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;

• tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;

(járványügyi helyzettől függetlenül is feladat a szakképzés tartalmi és módszertani

megújulása kapcsán)

• a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés,

kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások

köre, lakhatási körülmények) aktuális állapota felmérésének rendjének kialakítása,

beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása:

- A felmérés kiterjed az intézményre, a pedagógusokra és a tanulókra is.

A digitális munkacsoport feladatai során figyelembe veszi a következőket:

• Egy intézményen belül a digitális platformok használatának az egységesítését. A KRÉTA

tanügyigazgatási rendszer által felajánlott lehetőségeket, illetve kiegészítésére alkalmas

platformok meghatározását.

• Kijelöli a digitális oktatói munkát támogató munkatársat, akinek a feladata az

oktatók támogatása digitális módszertan alkalmazása során



2. Oktatásszervezési munkacsoport 

Tagjai:  
Nagy Judit 

Tóth Ágnes 

Gonda Rita 

Krépné Kádár Szilvia 

Ferenczi Csaba 

Feladata: az oktatásszervezés támogatása, az eljárásrend oktatásszervezéssel kapcsolatos 

részének kidolgozása az intézkedési terv általános szabályit figyelembe véve: 

 

•  eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg 

elhelyezés szerint; 

• gyakorlat szervezése (tömbesítés, egyéni képzési utak lehetőségei); 

• étkezés rendjének ütemezett meghatározása; 

• a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje; 

• kollégiumokban a már kialakított protokoll szerint; 

•  az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel 

szabályainak meghatározása; 

• szülői tájékoztatók, értekezletek rendje; 

• az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől 

való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás 

feltételeinek biztosítottságára, 

Az oktatásszervezési munkacsoport feladatai során figyelembe veszi a következőket: 

 Zárt osztályközösségekben, a különböző osztályok közötti tanórák (pl. fakultációk, nyelvi 

órák szintek szerint) szervezését most mellőzzük, illetve digitális platformra helyeződjön. 

 Részleges digitális munkarend kialakításával csökkentsük szükség szerint a nagy 

osztálylétszámokat. 

o pl. A/B héttel az osztálylétszám felére csökkentését: 1 hét iskolai oktatást felváltja 

1 hét digitális feladatvégzés. 

3. Egészségügyi munkacsoport 

Tagjai:  
Vajda József 

Ruzsa Sándor 

Némethné Hammer Ildikó 

Barczi Lajos 

Matusik Lászlóné 

Feladata: az egészségügyi szabályozás kialakítása, az eljárás rend egészségüggyel kapcsolatos 

részének kidolgozása figyelembe véve az általános rendelkezéseket az eljárásrendből 

 

• épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok 

• a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, ellenőrzési 

rend meghatározása; távolságtartás szabályainak meghatározása; 

• a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása; gyakorlati oktatás 

lehetősége; 

• tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai: 



- elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése; 

- felügyelet biztosítása; 

- hozzátartozó értesítése és tájékoztatása; 

- azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása; 

- hivatalos j elentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje; 

• a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így 

különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők 

karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok. 

 

10 MELLÉKLETEK 

Kockázati szűrő kérdőív 

Takarítási szabályok 

Felületfertőtlenítési napló (közös használat)  

Felületfertőtlenítési napló (váltó termekben) 

 

 

 

 

 

 

  Szentesiné Kiss Katalin 

  igazgató 

  



Kockázatszűrő kérdőív 

Név:…………………………… 

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 koronavírusos fertőzésben szenvedő 

beteggel? (megfelelő válasz aláhúzandó) 

 IGEN NEM 

3. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírusos személlyel, akit hatósági 

karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? 

 IGEN NEM 

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

 IGEN NEM 

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

 IGEN NEM 

Dátum: 

 Név: 

 Aláírás: 

  



TAKARÍTÁSI SZABÁLYOK  

Általános szabályok: 

 

1. A fertőtlenítőszeres takarítást el kell végezni valamennyi olyan területen, amely a 

vizsgáztatás során akár a vizsgáztatók, akár a vizsgázók által használatba kerül, beleértve a 

tanulmányi adminisztráció helyiségeit is. 

2. A takarítási feladatokat a vizsgák megkezdése előtt egy órával az érintett helyiségben be 

kell fejezni. 

3. A takarításnak a padozat takarításán felül ki kell terjednie a vizsgázó által érintett 

valamennyi berendezési tárgyra (ajtók kilincsei; asztalok, székek, kapcsolók, egyéb kézzel 

gyakran érintett felületek stb.). 

4. A takarítási tevékenység végzésekor - tekintettel a vizsgáztatáshoz szükséges zajmentes 

környezet biztosítására - a vizsgáztatás időtartalma alatt nem vehető igénybe takarítógép. 

5. A takarításokat kézi eszközzel, egyfázisú tisztító és fertőtlenítő hatással rendelkező 

felületfertőtlenítő-szerrel kell elvégezni. 

6. A vizesblokkok takarítására folyamatosan az ügyeletes takarító kerül biztosításra, aki 

kiemelten - szükség szerinti gyakorisággal - gondoskodik e helyiségek fertőtlenítéséről és 

folyamatos, gyakori szellőztetéséről. 

7. A mosdókban kihelyezett kézfertőtlenítő adagolók utántöltését a gondnok biztosítja. 

A vizsgahelyiségek takarítására vonatkozó külön szabályok: 

1. Szóbeli vizsgák esetén, a vizsgáztató megítélése szerint szükséges esetben, a vizsgázó által 

igénybe vett bútorzatot, a következő használat előtt az ügyeletes takarító munkatárs fertőtleníti, 

áttörli Az ügyeletes takarító munkatársat a vizsgáztató értesíti az előre megadott 

mobiltelefonszámon. 

2. írásbeli vizsgák esetén, a vizsgáztatást követően a helyiség fertőtlenítő takarítását a fő 

szabályok szerint el kell végezni. 

3. Speciális vizsgáztatáshoz kapcsolódó higiéniai igény: Azokon a helyeken, ahol a gyakorlati 

vizsgák során a vizsgázók egymást követően használnak eszközöket, minden használatot 

követően az eszközöket rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő szerrel fertőtleníteni 

kell. A fertőtlenítéshez használt szert előzetesen egyeztetni szükséges. Az eszköz használatát 

megelőzően és követően a vizsgázó számára javasolt a kézfertőtlenítés A vizsgázó által használt 

eszközök takarítását a vizsgát követően az ügyeletes takarító látja el, a vizsgáztató jelzését 

követően, vagy az előre egyeztetett időpontban. 



Dátum: 

5.  

7.  

8.  

  

Feladat: Felület fertőtlenítés 

Időpont Helység Elvégzett munka Munkavégző Aláírás 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

4.  

Elvégzett munka rövidítések Wc fertőtlenítés (ülőkék, 

csapok, kapcsolók stb.j WC 
Korlát fertőtlenítő SZF 
Kilincs fertőtlenítése KF 
Kapcsolók fertőtlenítése KK 

6.  



 

 

Helységnév: 
DáDátum: 

6-os terem 

-tói -lg 



 

 

Feladat: Felület fertőtlenítés 

 

Elvégzett munka rövidítések 

Padok felületének fertőtlenítése PF 
Székek felületének fertőtlenítése SZF 
Kilincs fertőtlenítése KF 
Kapcsolók fertőtlenítése KK 
Szerszámok fertőtlenítése SZÉF 

 

iIdőpont Elvégzett munka Munkavégző Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



  

 

 

 

A Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola 

 

 

 

 

 

Járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 3. 

  



Bevezetés

Jelen dokumentum célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.)

Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel egységes útmutatóul

szolgáljon a szakképző intézmény számára a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez, illetve

lebonyolításához.

A terv elsődleges szempontként a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-,

személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a szakképzés folyamatosságának és az

intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány tovább

terjedésének megelőzését veszi figyelembe.

A járványügyi protokoll intézményi szintű megvalósítása

A KSZC főigazgatójának irányításával az intézmény vezetője munkacsoportokat hoz létre:

-  digitális munkacsoport

-  oktatásszervezési munkacsoport

-  egészségügyi munkacsoport

Feladatuk: a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes

átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az intézményi szabályozásokban

való megjelenítés előkészítése.

1. Digitális munkacsoport

Vezetője: Gurdán Vilmos munkaközösség-vezető

A  digitális  oktatói  munkát  támogató munkatárs: Szibele Zsolt rendszergazda, feladata az

oktatók támogatása a digitális módszertan alkalmazása során.

A munkacsoport feladata:

- Az online oktatás támogatása:

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

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;

•  tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;

•  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 felmérésének rendjének  

kialakítása, beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása:  

-  A felmérés kiterjed az intézményre, a pedagógusokra és a tanulókra is. 

- Az intézményen  belül  a  digitális  platformok  használatának  az  egységesítése.  A  

KRÉTA tanügyigazgatási rendszer által felajánlott lehetőségeket figyelembe véve, illetve 

ennek kiegészítésére alkalmas platformok meghatározása. 

 

 

2. Oktatásszervezési munkacsoport  

Vezetője: Nagy Gábor igazgató-helyettes 

 

A munkacsoport feladata:   

•  eltérő  csengetési  rend  kialakítása,  osztályok,  vagy/és  évfolyamok  vagy  esetleg  

elhelyezés szerint;  

•  a gyakorlat szervezése (tömbösítése, egyéni képzési utak lehetőségeinek kialakítása);   

•  étkezés rendjének ütemezett meghatározása;  

•  a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, az ellenőrzés rendje;  

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

részvétel szabályainak meghatározása;  

•  szülői tájékoztatók, értekezletek rendjének kialakítása;   

•  az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől  

való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás  

feltételeinek biztosítottságára, 

 

 

3. Egészségügyi munkacsoport 

Vezetője: Beregszászi József tűz- és balesetvédelmi felelős 

 

A munkacsoport feladata:   

•  épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok kialakítása 

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

ellenőrzési rend meghatározása;  

•  távolságtartás szabályainak meghatározása;  

•  a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása;  

•  gyakorlati oktatás lehetőségeinek felmérése;  

•  tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai:   

-  elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;  



  

-  felügyelet biztosítása;  

-  hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;  

-  azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;  

-   hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;   

•  a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje,  

így  különösen  a  külföldről  vagy  országon  belül  fertőzéskockázatú  helyről  

hazatérők karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok. 

 

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 a szakképző intézmény minden polgára részéről szükséges. 

Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a 

köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a 

szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó 

szabályok betartását. Az intézménybe érkező diákok, dolgozók és egyéb látogatók 

számára kötelező maszkot maguknál tartaniuk, a később tárgyaltak szerint azt viselniük. 

1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül 

fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait 

figyelembe véve az iskolai könyvtárban a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell 

tartani, amelyet jól látható jelzéssel (figyelemfelhívó táblákkal), az épület adottságait 

figyelembe véve az irodákban egyszerre egy fő tartózkodhat ügyintézés céljából. Az 

irodába való belépéshez maszk viselése kötelező! Az erre vonatkozó tájékoztatást 

egyértelműen és jól láthatóan kell elhelyezni! 

1.5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése 

kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő 

kialakítása az irodák adottságainak megfelelően kötelező. Az intézménybe érkezőknek 

a portán regisztrálni kötelező. A regisztráció menetét a 3. melléklet tartalmazza. A 

regisztráció elvégzése és dokumentálása a szolgálatot teljesítő portás feladata. 

1.6. Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, 

megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású 

felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára( a használt fertőtlenítőszerek és 

tisztítószerek listája a mellékletben található). A virucid hatású fertőtlenítőszereket 

minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, 

megfelelő koncentrációban és megfelelő  behatási  idővel kell felhasználni. A megfelelő 

kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről 

gondoskodni szükséges. Ezen termekhez kapcsolódó takarítási/fertőtlenítési ellenőrző 

lapot az adott helyiség ajtajára kell kihelyezni, azt a munka elvégzése után a takarító 



  

személyzetnek dokumentálni kell. 

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

(ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek, italautomaták 

fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása szintenként 

külön valósul meg az erre készült nyomtatványon. Az intézmény gondoskodik az 

épületek, bútorok, eszközök fertőtlenítő takarításáról. 

1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre.  

1.9. Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a 

létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett 

intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról. Az intézmény bejáratainál, a jelen 

intézkedési terv rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást kell kifüggeszteni. 

1.10. Szükséges az intézmények belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak 

fokozott betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési 

protokollok kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához 

igazodva ennek felelőse Nagy Gábor igazgatóhelyettes. Ennek során a vonatkozó 

szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett az intézmény vezetője, valamint 

szakképzési centrum esetében a főigazgató és a kancellár az intézményi sajátosságok 

figyelembevételével speciális utasításokat hozhat. 

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

a szakképző intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali 

tájékoztatás szükséges a területileg illetékes tiszti főorvos felé. 

1.12. Az intézmények 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 (a gyerekek, 

tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). 

 

2. A tanórák látogatása, a beiratkozás 

 
2.1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának 

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

Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező, 1,5 

méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók számára a 

maszk viselése ajánlott, illetve amennyiben az oktató úgy ítéli meg,a csoport 

egészségének védelme érdekében a maszk viselését írhatja elő. 

2.2. Az iskola bármely dolgozója, diákja a vezetőségnek köteles jelezni, ha valamelyik 

diákon a mellékletekben leírt tüneteket tapasztalja, a vezetőség ezt mérlegelve orvosi 

vizsgálatot rendelhet el. 

2.3. A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítani 

szükséges. 

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

során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli 

lehetőségeket is széleskörűen alkalmazni javasolt. A beadandó dokumentumok, 



  

dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítani kell, 

melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására. 

2.5. A tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük), képzésben részt vevőknek 

kötelező becsületbeli nyilatkozatot tenni a tanév kezdését követő legrövidebb időn belül 

arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldön, valamint 

tünetmentesek. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási 

korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm.  rendeletben foglalt szabályok 

betartásáról. 

2.6. Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát 

szükséges a szakképző intézménynek alkalmaznia, de speciális esetekben, különösen a 

2.1. ; 2.2. pontban foglalt esetben indokolt lehet az online oktatási mód részbeni 

alkalmazása is. 

2.7. Valamennyi oktatási és közösségi 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. A tantermekben 

lévő felületeket szórófejes virucid fertőtlenítő szerrel a tanteremben órát tartó oktató 

csoportváltás esetén a foglalkozás után fertőtleníti, dokumentálja. Valamennyi 

tanteremben a fertőtlenítő szert, illetve eszközt biztosítani szükséges. 

 

 

 
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 és alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a 

gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres 

védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező. Amennyiben az oktató úgy ítéli 

meg, hogy a csoport egészségének megőrzése érdekében az szükséges, maszk 

használatára adhat utasítást. 

3.2. A képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz- munka- balesetvédelmi oktatás, stb.) a 

gyakorlatokra vonatkozó szabályok betartásával valósulnak meg. 

3.3. 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. 

3.4. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató által 

megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le. 

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

tartani. 

3.6. Valamennyi oktatási 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. 

 

 



  

4. A vizsgák higiénés rendje 

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

tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok 

betartását. 

4.2. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. 

Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli 

dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok 

betartásával. 

4.3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató 

vehet részt. 

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

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

tartható, maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a 

munkafelületeken és a segédeszközökön. 

 

 

5. Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó 

ajánlások 

 
6.1.  A tanévnyitót, és egyéb rendezvényeket – lehetőség szerint a szabadban – úgy 

szükséges megszervezni, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A 

lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5 méter) betartására. 

6.2. A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvényeken maszk használata kötelező, ha a 

1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben tartható a 1,5 méter távolság, 

a maszk viselése javasolt. 

6.3. A tanulói létszám és az 500 fős korlát figyelembevételével több tanévnyitó rendezvény 

is tartható intézményenként, illetve a rendezvény online közvetítése is javasolható. 

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

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

tartható, a maszk viselése ajánlott. 

6.5. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell. 

6.6. A táborokat a területileg illetékes járványügyi hatóság részére be kell jelenteni, a 

szervezés körülményeiről egyeztetni szükséges. 

 
6. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb létesítmények használata 

 
6.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem 

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

6.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos 

tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres 

védőtávolság folyamatos betartására. 

6.3. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél 



  

kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen. 

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

feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni. 

6.5. A közös terek, mosdók, öltözők, zuhanyzók, medencék, egyéb felületek, lábmosók 

higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása 

(külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására), 

dokumentálása szükséges. 

 

 

 

 

 

  Csonka Zoltán Róbert 

  igazgató 

 



  

1. számú melléklet 

Kaposvári Szakképzési Centrum - Barcsi Szakképző Iskola 

 

:7570 Barcs, Barátság u. 9-11. 

: 82/463 221 

OM azonosító: 203 027 

 

 

 

: ipari-barcs.sulinet.hu 

      facebook.com/barcsiszakkepzo 

: kszc.biksz@gmail.com 

 

 

Tájékoztatás az intézménybe való belépés előtt 
 

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. 
  



  

Az intézménybe való belépés után a portán kötelező a „Becsületbeli nyilatkozat”  

kitöltése, hőmérsékletet mérni és a portai nyilvántartás elvégzése.



 

 

 

2. számú melléklet 

Becsületbeli nyilatkozat 

(tanulóknak) 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Tanuló neve, osztálya: 

Tanuló Születési helye, ideje: 

Tanuló anyja neve: 

 

 

 

Kelt:          Aláírás 
        (tanuló / törvényes képviselő) 
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Becsületbeli nyilatkozat 
(vendégeknek) 

 

 

6. 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? 

 

7. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő 

beteggel? 

 

8. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági 

karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? 

 

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

 

10. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, 

légszomja volt? 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve: 

Születési helye, ideje: 

 

 

Kelt:          Aláírás 
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3.számú melléklet 

Portai nyilvántartás 

  

Név Lakcím Érkezés 

időpontja 

Test-

hőmérséklet 

Távozás 

időpontja 

Vendég aláírása 
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4.számú melléklet 

Takarítási/fertőtlenítési napló 

 

Gyakran érintett felületek fertőtlenítése (2 óránként) 

Földszint                           Emelet                                (A megfelelő aláhízandó) 

Dátum Időpont Aláírás 

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 
A takarítás az utasításban meghatározottaknak megfelelően történt. 

  



 

4 
 

5. számú melléklet 

Takarítási/fertőtlenítési napló 

 

Időközi takarítás / fertőtlenítés 

Helyiség megnevezése: 

Dátum Időpont Aláírás 

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 
A takarítás az utasításban meghatározottaknak megfelelően történt. 
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6.számú melléklet 

Takarítási/fertőtlenítési napló 

 

Tantermek felületi fertőtlenítése (csoport váltások esetén) 

Tanterem megnevezése: 

Dátum Időpont Aláírás 

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 
A takarítás az utasításban meghatározottaknak megfelelően történt. 
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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. 

1.2. Az 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 mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a 

gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett 

betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot 

eltakaró maszk használatára vonatkozó szabályok betartását. 

1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása rendkívül fontos. A sorbanállás szabályait 

figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól 

látható jelzéssel (jelölő szalagok, figyelemfelhívó táblák) biztosítjuk (aula, büfé, 

titkárság stb.). 

1.5. Jogviszonnyal rendelkezők a főbejáraton és a parkoló felöli oldalsó bejáraton keresztül 

léphetnek az intézménybe kézfertőtlenítés és lázmérés után. 

Tanulók reggeli belépése az intézménybe:  

- főbejáraton keresztül: 7-8-9-10. évfolyam 

- parkoló felöli oldalsó bejáraton: 11-12-13. évfolyam 

A jogviszonnyal nem rendelkezőknek az intézményben maszk viselése kötelező. 

Bejutás az intézménybe: főbejárattól jobbra eső oldalsó ajtó. 

1.6. Belépéskor és távozáskor, illetve a közösségi terekben való tartózkodás idején a 

maszk viselése kötelező! 

1.7. A tanulók (kísérők nélkül) a hivatali ügyeket a szünetben intézhetik, betartva a 

sorbanállás szabályait.  

1.8. Fokozottan ügyelünk az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő 

(virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és 

takarítószerek használatára. A feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő 

koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.  

1.9. A gyakran érintett felületeket – legalább kétóránként – fertőtlenítjük (ajtókilincs, 

kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.).  

1.10. Az oktatási helyiségeket, irodákat minden szünetben szellőztetni kell.  

1.11. Az intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás formái: honlap, Facebook oldal, 

KRÉTA, bejárati ajtók, hirdető felületek, szóbeli és írásbeli információmegosztás 

osztályfőnöki órákon. 

1.12. Gondoskodunk az intézkedési protokollok kiegészítéséről, aktualizálásáról a 

járványhelyzet alakulásához igazodva. 

1.13. Amennyiben fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítunk azonnal  értesítjük a 

tanuló gondviselőjét és a járványügyi hatóságokat. 

A tevékenységek dokumentálása, ellenőrzése az intézmény feladata. 
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2. A tanórák látogatása 

 

2.1. A tanórákon lehetőség szerint biztosítjuk a 1,5 méteres védőtávolságot. Amennyiben a 

1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tanulók számára a saját maszk viselése 

ajánlott. 

2.2. A Classroom csoportok létrehozásával felkészülünk az esetleges online oktatásra.  

2.3. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben résztvevőkkel a kapcsolattartás a KRÉTA 

rendszeren keresztül valósul meg. A dolgozatokat szülői kérésre szkennelve is 

eljuttatjuk.  

2.4. A tanév kezdésekor kérünk a szülőktől írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az 

elmúlt két hét során jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi 

készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben 

foglalt szabályok betartásáról. 

2.5. Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát 

alkalmazzuk, de speciális esetekben indokolt lehet az online oktatási mód részbeni 

alkalmazása is. 

2.6. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítjuk 

(dokumentáljuk).  

 

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

 
3.1. A gyakorlaton résztvevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok 

vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy 

alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén 

biztosítják. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk 

használata ajánlott. A külső gyakorlati képzőhelyen a helyi járványügyi szabályok 

érvényesek. 

3.2. A tűz- és munkavédelmi oktatás kiscsoportos formában az első gyakorlati órán valósul 

meg.  

3.3. Az oktató kiemelt feladata a helyes egyéni védőeszköz-használat folyamatos 

ellenőrzése. 

3.4. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az 

általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le. Az 

egészségügyi demonstrációs termekben a gyakorlati tevékenység befejezése előtt a 

képzésben résztvevők a használt felületeket lefertőtlenítik. 

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

tartani. 

3.6. Valamennyi oktatási 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. 
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4. A számonkérés, beszámolás rendje 

 
4.1. A szóbeli vizsgák szervezése (érettségi, szakmai) az előzetesen megtervezett 

lebonyolítása rend szerint történik, biztosítva a járványügyi szabályok betartását. 

4.2. Írásbeli vizsgák esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges, javasolt 

a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után 

biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával. 

4.3. A vizsgákon kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet 

részt. 

4.4. Szóbeli és írásbeli vizsgák alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem 

tartható, maszk viselése kötelező. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a 

munkafelületeken és a segédeszközökön. 

 

5. Tanévnyitó, illetve rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások 

 
5.1. A tanévnyitó ünnepséget két részletben – lehetőség szerint a szabadban – szervezzük 

meg, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A lebonyolítás során 

figyelembe vesszük a védőtávolság (1,5 méter) betartását. 

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

méteres személyes távolság nem tartható.  

5.3. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerüljük. 

5.4. Az össztanulói rendezvények megtartása a járványügyi helyzet függvényében történik. 

 

6. Sportlétesítmények, uszodák, szabadidős létesítmények használata 

 
6.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem 

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

6.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében előnyben részesítjük a kiscsoportos 

tevékenységeket. A foglalkozások, programok során betartatjuk 1,5-2 méteres 

védőtávolságot. 

6.3. A tevékenységeket a nap folyamán időben elosztjuk, a szabadban szervezzük meg, hogy 

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. Az úszásoktatás helyett más sporttevékenységeket szervezünk.  

6.6. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek higiéniai állapotának fenntartása 

során az előírt takarítási útmutatót teljes körűen betartjuk. A takarítási útmutatót 

igazgatói utasítás alapján a gondnok készíti. 
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7. Kollégiumi elhelyezésre vonatkozó járványügyi szabályok 

 

A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

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

meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat, melyet a mellékletként szolgáló nyilatkozat 

kitöltésével tehetnek meg. 

- A beköltözésénél, valamint időszakonként testhőmérés szükséges érintésmentes 

lázmérővel. 

- A beköltöztetési adminisztráció kizárólag orrot és szájat eltakaró maszk viselésével, 

kézfertőtlenítő belépéskori használatával, és lehetőség szerint saját toll használatával 

történik, egyedül, családtagok, barátok nélkül. 

- A személyes dolgok szobába való szállításához a hallgató 1 fős kíséretet hozhat magával, 

aki szintén maszkot viselve, kézfertőtlenítés után léphet be az épületbe. 

- A pihenőterek, közös használatú helyiségek berendezéseinek számát szükség szerint 

csökkentjük a zsúfoltság elkerülése érdekében. 

- A szilenciumi, és egyéb foglalkozások alkalmával fokozottan ügyelünk a 

távolságtartásra, ennek érdekében a tanulók kiscsoportos foglalkozásokon vesznek részt. 

- A konditeremben egyszerre 2 tanuló tartózkodhat, az ügyeletes nevelőtanár felügyelete 

mellett.  

- A sportolási lehetőségek közül javasoljuk a szabadtéri kondícionáló eszközök, illetve a 

sportpályák használatát. 

- A kollégiumi közösségi szoba, („babzsákos”) ideiglenesen nem használható, mivel az ott 

található berendezési tárgyak folyamatos fertőtlenítése nem megoldható, mivel a 

babzsákok szövetborítása ezt nem teszi lehetővé. 

- A közös helyiségekben (konyha, mosókonyha) egyszerre maximum két fő tartózkodhat. 

- A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani és rendszeresen fertőtleníteni.  

- Étkezések alkalmával az ebédlőben a fizikai távolságtartás betartása szükséges. 

- A kollégiumi lépcsőházakban, illetve szintenként, a lakószobák előtti folyosókon virucid 

hatású kézfertőtlenítő készülékek kerülnek kihelyezésre, melyeket folyamatosan fel kell 

tölteni. 

- A kollégiumban csak a kollégisták és a kollégiumi dolgozók vagy a kollégiumvezetői 

engedéllyel rendelkezők tartózkodhatnak. 

- A kollégiumi szobákban csak a szoba lakói tartózkodhatnak. 

- A tanév közbeni külföldi utazásról előre értesíteni kell a kollégium vezetőjét e-mailben. 

- Szobacsere csak rendkívüli esetben kérhető és engedélyezhető. 

A személyi higiéné betartása a kollégium minden tanulója és dolgozója részéről szükséges. Ez 

magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési 

etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot 

eltakaró eszköz használatára vonatkozó szabályok betartását. A megfelelő fizikai távolságtartás 

betartása a kollégium területén belül rendkívül fontos a vírus tovább terjedésének 

megakadályozásában. 

A kollégiumban lakó tanulók kötelessége, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, 

azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért ott tartózkodásuk ideje 

alatt a kollégiumban dolgozók a felelősek a szülő helyett, ezért a tanulókat a csoportvezetők 
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naponta kikérdezik (szóban) egészségi állapotukról, és szükség szerint, panaszok esetén 

testhőmérséklet-mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A koronavírus 

megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni. 

A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően kell megszervezni, ennek érdekében a kollégium a férőhelyek 10 %-át üresen 

tartja. 

Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az 

érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan az NNK 

honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele. 

 

INTÉZMÉNYI MUNKACSOPORTOK 

 

Az oktatás egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez az intézmény 

munkacsoportokat hozott létre 

 

Oktatásszervezési Digitális Egészségügyi 

Bartha János 
igazgatóhelyettes 

Déri Ildikó 

igazgatóhelyettes 
Szakács Ibolya 

igazgatóhelyettes 

Sipos Margit Erika Mesterné Subicz Erika  Horváth Veronika 

Tóth Ágnes Katalin Mészáros Róbert Bogdánné Basa Eszter 

Polyák Réka Miklós Csaba Juhász Kinga (gazdasági ügyintéző) 

Füstösné Cseresnyés Katalin Papp Péter Tamás Péter (diplomás ápoló) 

Jeszencsák Edvin Böndicz János Pap László (gondnok) 

Szakács Lehel Sándor rendszergazda Novák Anita (laboráns) 

A munkacsoportok munkáját Cseh Tamás Attila igazgató ellenőrzi. 

 

 

OKTATÁSSZERVEZÉSI MUNKACSOPORT TERVE 

 

1. Tanulócsoportok elhelyezése, tanórák rendje 

 Az iskolába érkezéskor, ha szükséges, a testhőmérséklet-mérés után a tanulók a lehető 

leggyorsabban közelítsék meg tantermüket. Az intézmény előtt, illetve az intézmény 

közösségi tereiben kerülni kell a csoportosulást. 

 A tanulók csak az órarendben szereplő tanteremben tartózkodhatnak, szünetekben nem 

mehetnek át másik terembe.  

 Az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. 
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 Csoportbontás esetén is állandó tantermet jelölünk ki a tanulóknak, ehhez a kollégium

tantermei is rendelkezésre állnak.

2. Gyakorlat szervezése

 Amennyiben az online oktatás bevezetésre kerül, a gyakorlati oktatás akadályoztatása

esetén az elméleti órákat átütemezzük, a gyakorlati órák tömbösítve kerülnek megtartásra.

3.  Étkezés rendje

 A tanulók étkezése a kollégiumban történik, ami az étkezést biztosító szervezet (NINESZ)

által kialakított ütemezés szerint folyik.

 Az iskolában üzemeltetett büfé használatánál az aulában kijelölt távolságtartás kötelező.

4. A tanítási és közösségi terek használatának szabályai

 A járványügyi szempontokat előtérbe helyezve - egyidejűleg a pedagógiai szempontokat

háttérbe helyezve - kerüljük a kooperatív tanulásszervezési módokat, előnyben részesítsük

a hagyományos tanulásszervezési módokat és az IKT használatát.

 A közösségi terekben csak a legszükségesebb esetben tartózkodhatnak a diákok (büfé,

helyiségváltás, könyvtár…), egyszerre csak annyi tanuló, hogy betartható legyen a 1,5

méteres védőtávolság.

 A közösségi tereken, a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

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

ezért a testnevelés órák előtt az öltözők zsúfoltságának elkerülése végett a tornaterem egy

része öltözőként funkcionál.

5. A kollégiumi lakhatásra vonatkozó szabályok

 A kollégiumi lakhatásra vonatkozó egyedi szabályok az intézményi intézkedési tervben

megtalálhatóak.

6. Az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel

szabályainak meghatározása

 Nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség,

kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:

létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az alapvető

egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés,

kézfertőtlenítés, szellőztetés).

 A járványügyi helyzet kedvezőtlen alakulása esetén a nagy létszámú osztályok esetében a

részleges digitális munkarend kialakításával csökkenteni tudjuk a fertőzésveszélyt, A/B

hét bevezetésével, így az osztálylétszám felére csökkentésével, 1 hét iskolai oktatás, 1 hét

online oktatás.

 A hét: 7., 9., 12-13. évfolyamos tanulók

 B hét: 8., 10-11. évfolyamos tanulók

Jelenléti oktatás során ismeretközlés, új tananyag feldolgozása történik.

Online oktatás során a hangsúlyt az elmélyítésre, gyakorlásra és ellenőrzésre helyezzük.
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7. Szülői tájékoztatók, értekezletek rendje

 Oktatói értekezleteket lehetőség szerint online, vagy kiscsoportos formában szervezzük.

 Személyes részvételt kívánó szülői értekezleteket a bejövő és a végzős osztályok

tarthatnak, a járványügyi protokoll szigorú betartása mellett, helyszínéül az aula ajánlott.

 A csoportosulások elkerülése, illetve a szükséges fertőtlenítések elvégzésének biztosítása

érdekében egy napon csak egy osztály tarthat szülői értekezletet.

 A többi osztály számára személyes részvételt kívánó szülői értekezletet nem tartunk, a

szükséges információkat elektronikus felületeken (KRÉTA) küldött üzenet formájában

juttatjuk el a szülőkhöz.

8. Az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől való

távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás

feltételeinek biztosítottságára

 Azoknak a tanulóknak, akiknek az otthonában nem áll rendelkezésre olyan digitális

eszköz, mely lehetővé teszi az online oktatásban való részvétel lehetőségét, kollégiumi

ellátást biztosítunk, ahol a hozzáférés megoldott.

 Betegség miatti hiányzás esetén a digitális munkarend eddigi eljárásrendje szerint a tanuló

a KRÉTA rendszerben követi a tananyagot és a házi feladatot, így teljesíti a tantervi

követelményeket.

DIGITÁLIS MUNKACSOPORT TERVE

A jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát alkalmazzuk,

de speciális esetekben indokolt lehet az online/digitális oktatási mód részleges vagy teljes

alkalmazása is.

Ennek megvalósításához a következő lépéseket tesszük:

1. Létrehozzuk a digitális munkacsoportot.

2. A digitális munkacsoport Google űrlapon keresztül felméri az iskola, a tanulók és az oktatók

technikai eszközeit, azok állapotát, a használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások körét, a

tanulók és az oktataók lakhatási körülményeket, majd ezeket összesíti.

3. A felmérés eredményeit felhasználva intézményünk tervet készít a pedagógusok és a tanulók

hiányzó eszközeinek biztosítására (amennyiben lehetséges).

4. A tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása:

 Az online oktatásra történő részleges vagy teljes átállásról a szülők/diákok tájékoztatása

az iskola honlapján, facebook oldalán, a Kréta rendszeren keresztül történik.

 Az online oktatás alatt a szülőkkel a Kréta rendszeren keresztül tartjuk a kapcsolatot, ha

szükséges online szülői értekezletet szervezünk, melyhez a G Suit Meet alkalmazását

használjuk.

 Az online oktatás alatt a pedagógusokkal/ munkatársakkal e-mailen keresztül történik a

kapcsolattartás. az értekezleteket a G Suit Meet alkalmazását felhasználva szervezzük

meg.
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 A Google Tanterem csoportjait a tantermi oktatás első két hetében létrehozzuk, s a 

tanulókkal történő kapcsolattartás ezen és a Kréta rendszeren keresztül valósul meg. 

 A gyakorlati oktatás duális képzés esetén a képzőkkel együttműködve, az általuk használt 

intézkedési terv alapján történik. 

 

EGÉSZSÉGÜGYI MUNKACSOPORT TERVE 

 

Feladat Felelős 

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása Cseh Tamás Attila ig. 

Az intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, 

koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. 
oktatók 

Az iskolai beléptetés szabályai: 

- a helyi és a kollégiumban elhelyezett tanulók 7.40-ig érkezzenek meg a 

csoportosulás elkerülése érdekében 

- főbejáraton keresztül érkezik: 7-8-9-10. évfolyam 

- parkoló felöli oldalsó bejáraton érkezik: 11-12-13. évfolyam 

 - a jogviszonnyal nem rendelkezőknek az intézményben maszk viselése 

kötelező. Bejutás az intézménybe: főbejárattól jobbra eső oldalsó ajtó. 

 - maszk viselése és kézfertőtlenítés kötelező 

osztályfőnökök 

 

 

Novák Anita 

Pap László 

A személyi higiéné betartatása: gyakori szappanos kézmosás vagy 

alkoholos kézfertőtlenítés, a köhögési etikett betartása, az arc felesleges 

érintésének kerülése, a kézfogás és ölelés mellőzése, a szájat és az orrot 

eltakaró maszk használata  

Belépéskor és távozáskor, illetve a közösségi terekben való tartózkodás 

idején a maszk viselése kötelező! 

 

oktatók, ügyeletes  

 

 

oktatók 

Kézmosás, kézfertőtlenítés, védőfelszerelések használatának oktatása 

oktatóvideókkal 

Gyakorlati oktatás 

osztályfőnökök 

 

Bogdánné Basa Eszter 

A fizikai távolságtartás: 1,5 méteres távolság betartása tanórákon és 

szünetekben. 

Tanórák közti szünetekben a tanulók a tanteremben maradnak. 

Egy helyiségben csak az adott osztályban/csoportban tanuló diákok 

tartózkodhatnak. 

oktatók, ügyeletes  

 

oktatók 

Folyamatos szellőztetés minden helyiségben. oktatók 

A gyakran érintett felületek kétóránkénti fertőtlenítése virucid 

fertőtlenítőszerrel, megfelelő koncentrációban és behatási ideig. 

Azokban a helyiségekben, ahol a tanulócsoportok váltják egymást, minden 

szünetben felületfertőtlenítés szükséges. 

A szappanok, kézfertőtlenítők és felületfertőtlenítők rendelkezésre 

bocsátása, ellenőrzés. 

takarítószemélyzet 

 

 

 

Pap László 

Az intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás a tanulók és a szülők részére osztályfőnökök 

Szakmai gyakorlati órákon: kézfertőtlenítés, távolságtartás, védőeszközök 

használata, használati tárgyak fertőtlenítése, a tanóra végén felületek 

fertőtlenítése 

oktatók 

COVID-19 fertőzésre utaló panasz, tünet észlelése esetén:  

értesíteni: a tanuló osztályfőnökét, az ápolót 

 az igazgatót 

 a tanuló szüleit 

 a tanuló háziorvosát 

az észlelő oktató 

osztályfőnök 
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a tanuló elkülönítése jól szellőztethető helyiségben, csukott ajtó mellett, 

orr-szájmaszkban 

a tanuló felügyelete 

a kontaktok elkülönítése és tájékoztatása 

hivatalos jelentés  

Az elkülönítés helyisége a testnevelési tanári szoba. 

Az elkülönített tanuló távozása után a helyiségben záró fertőtlenítést kell 

végezni.  

ápoló 

 

ápoló 

osztályfőnök 

igazgató 

takarító személyzet 

 

 

 

  

 Cseh Tamás Attila 

 igazgató  
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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. 



 

 

2. számú melléklet 

 
Amennyiben a szakképző intézmény kockázatszűrő kérdőív bevezetését kívánja 

alkalmazni, az alábbi kérdéseket javasolt feltenni az érintetteknek: 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

A Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium 

 

 

 

 

 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGET KEZELŐ 

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 3. 
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1. BEVEZETÉS 

 

A Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium járványügyi készültséget 

kezelő intézkedési terve a Kaposvári Szakképzési Centrum intézkedési terve alapján a helyi 

sajátosságok figyelembe vételével készült, az abban meghatározott célok és feladatok 

megtartásával. Az intézkedési terv a Centrum intézkedési tervének mellékletét képezi. 

 

2. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 

 

Az intézmény megnevezése: Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium 

Címe:    7570 Barcs, Szent László u. 13. 

Telephely címe:   7570 Barcs, Barcs-Középrigóc 

 

3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII. 12.) Korm. 

rendelet 

Továbbá a terv kialakításánál alapul vettük az „Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi 

válsághelyzet során történő megszervezéséhez” és a „Javaslat a járványügyi protokoll 

intézményi szintű megvalósításához” tárgyú dokumentumokat. Az ezekben meghatározott, 

az intézményre vonatkoztatható rendelkezések bekerültek az intézkedési tervbe. 

 

4. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA 

 

Az intézkedési terv célja az intézménnyel tanulói jogviszonyban, munkaviszonyban, illetve 

egyéb jogviszonyban álló személy élet- és egészségvédelme, továbbá személyi-, jogi-, 

vagyon-, és jogbiztonságának védelme. Az oktatás folyamatosságának biztosítása a 

gimnáziumi, illetve a technikus képzésekben, az ehhez szükséges szakmai és személyi, 

továbbá tárgyi feltételek biztosítása. 

 

5. AZ INTÉZKEDÉSI TERV HATÁLYA 

 

Az intézkedési terv hatálya kiterjed az intézmény minden tanulójára és dolgozójára, illetve 

az oktatásban részt vevő személyekre, érvényessége az intézmény teljes területére. 

 

6. MUNKACSOPORTOK 

 

A tantermen kívüli, digitális munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes átállás 

intézményi szintű szabályrendszerének kialakítására és az intézményi szabályozásokban 

való megjelenítés előkészítésére az alábbi munkacsoportokat hozzuk létre: 

 Digitális munkacsoport 
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 Oktatásszervezési munkacsoport

 Egészségügyi munkacsoport

6.1.Digitális munkacsoport

Feladata: Az online oktatás támogatása

Tagjai:  Horváthné Madarász Zsuzsanna igazgató

Pápai-Horváth Katalin oktató

Horváth Sándor rendszergazda

Kolics Imre informatika szakmai oktató

Tevékenységek:

 A tanulók és a szülők tájékoztatása céljából az iskolai weboldal és

Facebook oldal, illetve a KRÉTA tanügyigazgatási rendszer naprakész

feltöltése az aktuális információkkal.

 Az iskola digitális eszközeinek folyamatos ellenőrzése, karbantartása.

 Lista készítése a kölcsönözhető eszközökről, az eszközök kölcsönzésére

vonatkozó eljárásrend kialakítása.

 A rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota,

internetelérés, kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt

ingyenes és előfizetett szolgáltatások köre) aktuális állapota

felmérésének rendjének kialakítása, beavatkozási területek, lehetőségek

meghatározása.

 A digitális oktatói munka támogatása a digitális módszertan alkalmazása

során.

 A korábban használt digitális platformok áttekintése, az oktatói igények

felmérése.

 A KRÉTA tanügyigazgatási rendszer által biztosított lehetőségek

megismertetése az oktatókkal.

6.2.Oktatásszervezési munkacsoport

Feladata: Az oktatás rendjének tervezése és szervezése, folyamatának kialakítása,

az aktuális helyzethez való igazítása

Tagjai:  Borsos Szilvia igazgatóhelyettes

Malgay Viktor igazgatóhelyettes

Kampf Éva iskolatitkár

Horváth Károly oktató (osztályfőnöki munkaközösségvezető)

Tevékenységek:

 Az osztályok, tanulócsoportok elhelyezése, az órarend folyamatos

igazítása az aktuális igényeknek megfelelően.

 A tanítási és közösségi terek használatának, szabályainak folyamatos

követése, aktualizálása, ellenőrzés rendjének kialakítása, az ellenőrzés

végrehajtása.

 Az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való

tanulói részvétel szabályainak meghatározása, aktualizálása, az

ellenőrzési feladatok végrehajtása.
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 A részleges digitális munkarend rendjének kialakítása.

 A tanítási és közösségi terek használatának szabályainak kialakítása, a

megvalósítás ellenőrzése.

 Az osztályfőnöki tevékenység koordinálása (információk átadása, a

tanulókkal való egyéni kapcsolattartás lehetőségeinek felmérése, a

tanulók online tanulással kapcsolatos egyéni problémáinak

kezelése/lakhatás, eszközök).

6.3.Egészségügyi munkacsoport

Feladata: Az élet- és egészségvédelemmel kapcsolatos eljárásrend kialakítása, a

megvalósulás folyamatos ellenőrzése

Tagjai:  Harasztiáné Takács Ildikó igazgatóhelyettes

Szabó Anikó gondnok

Böröcz Balázs gondnok

Kővári Attiláné gazdasági ügyintéző

Tevékenységek:

 A takarítási, fertőtlenítési rend kialakítása, a megvalósulás ellenőrzése.

 Az épületekbe való belépés szabályainak kialakítása, az ebben

meghatározott feladatok végrehajtása.

 A távolságtartás szabályainak meghatározása.

 A maszk, vagy más védőeszköz használatával kapcsolatos szabályok

kialakítása.

 Tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések

szabályainak kialakítása.

 A központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának

rendje, így különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú

helyről hazatérők karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó

szabályok.

 A szükséges fertőtlenítő és tisztálkodószerek folyamatos biztosítása.

 Kapcsolattartás az iskolaorvossal.

A munkacsoportok működése folyamatos, egymással kapcsolatot tartanak, ellenőrzik a

meghozott rendelkezések, illetve szabályok betartását. Az intézkedési tervet és az eljárásrendet

folyamatosan felülvizsgálják, aktualizálják. Felkészülnek a részleges, vagy teljeskörű otthoni

munkavégzésre.

Amennyiben részleges, vagy teljeskörű tantermen kívüli online oktatásra kell átállni, akkor a

munkacsoportok által elkészített eljárásrendek lépnek életbe.

7. AZ INTÉZMÉNY FELADATAINAK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES,

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBŐL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET

KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások,

irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
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 Az iskola épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.  

 Ha valaki betegségre utaló tüneteket észlel, haladéktalanul a háziorvosát kell 

megkeresnie, az iskolába nem léphet be!   

 A személyi higiéné betartása minden tanuló és dolgozó részéről szükséges pl. gyakori 

kézmosás, kézfertőtlenítés. 

 Az iskolába érkezéskor kötelező a kézfertőtlenítés, esetenként pedig a lázmérés. Minden 

tanuló csak az első bejárati ajtót használhatja.  

 A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül: az ügyintézés 

során, a tanórák közötti szünetekben, a mosdók használata, az iskolába érkezés során a 

várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani.  

 Ügyintézés céljából az ügyintézés helyére (igazgatóhelyettesek, iskolatitkár, gazdasági 

ügyintéző, személyzeti ügyintéző irodák) csak egyszerre egy személy léphet be. Maszk 

viselése kötelező. 

 Az osztálytermek szellőztetésére kiemelt figyelmet kell fordítani. (Szünetekben 

kötelező, óra közben is ajánlott a nyitott ablak az időjárás függvényében). 

 Tanórákon, a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 

méteres védőtávolságot be kell tartani. Amennyiben a védőtávolság nem tartható, maszk 

viselése kötelező! A 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő 

tanulók számára a maszk viselése ajánlott.  

 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. A gyakorlat során amennyiben a 

1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező, a védőtávolság 

megtartása esetében ajánlott.  

 A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktatónak vagy 

az általa megbízott személynek felületfertőtlenítő-szerrel le kell tisztítani.  

 A gyakorlati tér (belső gyakorlat) fertőtlenítő takarítását minden foglalkozási nap végén 

el kell végezni, amit dokumentálni szükséges.  

 A zárt térben megrendezett rendezvényeken, illetve a közösségi helyiségekben 

(folyosók, aula, könyvtár), amennyiben a 1,5 m-es távolság nem tartható be, maszk 

viselése kötelező. 

 Ha az iskolában tanuló, vagy dolgozó fertőzésre utaló tüneteket mutat, azonnali 

elkülönítése kötelező. 

 Amennyiben az intézményben, a tanulók és a dolgozók körében bármilyen különleges, 

fertőzésre, vagy betegségre utaló jel azonosításra kerül, az intézményvezető 

haladéktalanul értesíti a fenntartót a koronabejelentes@kszc.hu e-mail címen. 

 Az intézkedési terv feladatainak teljeskörű, hatékony megvalósításáért, a zavartalan 

körülmények biztosításáért, a járványügyi előírások maximális betartásáért az igazgató 

a felelős. 

 

8. AZ ISKOLAORVOS JAVASLATÁRA ELRENDELT ÓVINTÉZKEDÉSEK 

 

 Az a tanuló, akinek otthon láza, hőemelkedése, felső légúti tünetei vannak, ne jöjjön el 

az iskolába, hanem maradjon otthon és konzultáljon a háziorvosával. 

 Az a tanuló, aki az iskolában lázasodik be, felső légúti tünetei vannak, pl. torokfájás, 

köhögés, nehézlégzés, láz, hőemelkedés, azonnal kapjon maszkot, (a beteg és az őt 

ellátó oktató egyaránt), legyen elkülönítve, hogy minél kevesebb kontaktusa legyen. Ha 

mailto:koronabejelentes@kszc.hu
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súlyosak a tünetei, akkor az iskolaorvost szükséges telefonon értesíteni, ha enyhék, 

lehetőleg mielőbb menjen haza. Ha megoldható a hazamenés ne tömegközlekedési 

eszközön történjen, hanem személygépkocsival. 

 Az iskolában az operatív törzs és a kormány által előírt protokoll betartása javasolt 

 Minden olyan iskolai rendezvény, ahol többen, kis légtérben tartózkodnak kerülendő, 

főleg ha ez valamilyen fizikai aktivitással jár (pl. társas sportok, táncmulatság, buli, stb). 

 A kollégisták és a bejáró tanulók továbbra is jöhetnek reggel orvosi vizsgálatra, de láz, 

hőemelkedés, felső légúti panaszok esetén, ha a tünetek nem súlyosak, inkább azonnal 

menjenek haza 

 Orvosi rendelésre a diákok csak indokolt esetben menjenek, előtte mindenképpen 

konzultáljanak osztályfőnökeikkel. Az iskolaorvossal telefonos egyeztetés szükséges. 

 

A jelen eljárásrend visszavonásig érvényes. 

 

 

 

 

 

 

Horváthné Madarász Zsuzsanna 

igazgató 

 

 



 

 

 

A Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskola 

 

 

 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGET KEZELŐ 

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 3. 

  



Az intézkedési terv célja a Kaposvári Szakképzési Centrum által kiadott Intézkedési tervhez

igazodó  a Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskola egyedi intézkedéseinek szabályozása.

Az egyedi intézkedési terv hatálya kiterjed a Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskola

valamennyi dolgozójára és tanulójára, az oktatásban bármilyen formában részt vevő

partnereinkre.

Munkacsoportok feladatai, tagjai, kidolgozott eljárásrend

I.  Digitális munkacsoport

Feladata: az online oktatás támogatása, az eljárásrend online oktatással kapcsolatos részének

kidolgozása

Tagjai: Czimbalek Ottó igazgatóhelyettes

Máté Attila oktató, rendszergazda

Deák Szonja oktató

A munkacsoport által elkészített eljárásrend:

 A szülőkkel, tanulókkal, oktatókkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő

kapcsolattartás a Kréta tanügy-igazgatási rendszer rendszeren történik, illetve

munkánkhoz felhasználunk egyéb online csatornákat (Facebook csoport, Messenger, E-

mail). A különböző felületek használatának elsajátítását online tanácsadással segítjük.

 A oktatói munkát támogató munkatársat a Digitális munkacsoport jelöli ki, aki segíti

oktatóinkat a digitális módszertani ismeretek elsajátításában és azok alkalmazásában.

 Az esetleges teljes vagy részleges online oktatás bevezetésével intézményünk

egységesen a Google Classroom rendszert használja. A tanulóknak való ismeretek

átadása és számonkérése elsősorban osztály-, csoportszintű kurzusokon keresztül

történik, de emelett biztosítjuk  tanulóink számára a személyes kapcsolattartás

lehetőségét is, előre egyeztetett időpontokban.

 A digitális okatatást segítendő az iskola -a rendelkezésre álló infrastruktúráját

felhasználva-, korlátozottan notebook-kölcsönzési lehetőséget biztosít a tanulók részére.

és az intézmény épületén belül lehetőség van vezeték nélküli internethozzáférés

használatára. Oktatóink már rendelkeznek iskolai notebookokkal, melyeket

felhasználnak munkájuk során.

 A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a Digiális munkacsoport felméri az

intézmény, a tanulók és az oktatóknak rendelkezésére álló infrastruktúrájának állapotát

(internetelérés, digitális eszközpark).



 

 

 

II. Oktatásszervezési munkacsoport 

Feladata: az oktatásszervezés támogatása, az eljárásrend oktatásszervezéssel kapcsolatos 

részének kidolgozása 

Tagjai: Lempel Attiláné oktatási igazgatóhelyettes  

 Perák Veronika, általános igazgatóhelyettes 

 dr. Gelencsér Szabolcsné oktató  

 

Intézkedések a részleges digitális munkarend időszakában: 

- Az osztályok, évfolyamok elhelyezése, csengetési rend: 

- Az osztályokat évfolyamonként (nappali és esti munkarendre egyaránt vonatkozóan) 

heti bontásban havonta egy héten keresztül hagyományos munkarendben oktatjuk a 

vészhelyzet megoldására alkalmas nagyobb tantermeinkben, ahol az 1,5 m-es távolságot 

tudjuk tartani a tanulók között. Így nem szükséges az eltérő csengetési rend alkalmazása.  

- A 9. évfolyam havonta 1 hetet hagyományos munkarendben, 3 hetet digitális 

munkarendben tanul, 

- a 10. évfolyam havonta 1 hetet hagyományos munkarendben – elméleti oktatásban, 1 

hetet digitális munkarendben – elméleti oktatásban tanul és 2 hetet digitális 

munkarendben gyakorlati oktatásban részesül, 

        -    A 11. évfolyam és az SZH/2 osztály havonta 1 hetet hagyományos munkarendben –

elméleti  oktatásban, 1 hetet digitális munkarendben – elméleti oktatásban tanul és 2 hetet 

digitális munkarendben gyakorlati oktatásban részesül. 

       -     A 12-13. évfolyamok havonta 1 hetet hagyományos munkarendben, 3 hetet digitális  

             munkarendben tanulnak. 

- A szakmai gyakorlati képzés megvalósításának módjáról a gyakorlati 

munkahelyek tájékoztatása megtörtént az „Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi 

válsághelyzet során történő megszervezéséhez” dokumentum alapján.  

- Az évfolyamonkénti beosztás szerint tájékoztatjuk a gyakorlati képzőhelyeket a digitális 

tanrendre való átállásról. 

- A tanítási és közösségi terek használata, szabályai, ellenőrzése és a tanulási, 

nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel szabályai: 



- Az iskola épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.  

Ha valaki betegségre utaló tüneteket észlel, haladéktalanul a háziorvosát kell 

megkeresnie, az iskolába nem léphet be!   

- A személyi higiéné betartása minden tanuló és dolgozó részéről szükséges pl. gyakori 

kézmosás, kézfertőtlenítés, maszk használata…. 

- Az iskolába érkezéskor kötelező a lázmérés és a kézfertőtlenítés. Minden tanuló csak az 

első bejárati ajtót használhatja.  

- A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül 

fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. Az ügyintézés során, a tanórák 

közötti szünetekben, folyosókon, a mosdók használata, az iskolába érkezés során a 

várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani.  

- Az osztálytermek szellőztetésére kiemelt figyelmet kell fordítani! (szünetekben 

kötelező, óra közben is ajánlott a nyitott ablak- időjárás függvényében)  

- Tanórákon, a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 

méteres védőtávolságot be kell tartani. Amennyiben a védőtávolság nem tartható, maszk 

viselése kötelező!!! A 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt 

vevő tanulók számára a maszk viselése ajánlott.  

- A szülői tájékoztatók, értekezletek rendjének szabályozása: 

- Elsősorban a KRÉTA-rendszeren és az iskolai honlapon keresztül tájékoztatjuk a 

szülőket, valamint az iskolai, illetve a zárt facebook csoportokon keresztül. 

- Felmentések szabályozása: 

- A részleges digitális tanrend időszakában nem alkalmazunk felmentéseket. Kivétel ez 

alól, ha a tanuló kollégista és nem biztosított a  kollégiumi elhelyezése, akkor ő 

felmentést kaphat a hagyományos munkarend alól; részére digitális formában juttatjuk 

el a tananyagot. További kivételt képez az a tanuló, akinek nincs internet-elérése; 

számára a havi beosztás digitális heteiben postázzuk a tananyagot. 

- Intézkedések a teljes digitális munkarend időszakában: 

- A vészhelyzet első szakaszában 2020. 03.16-tól alkalmazott eljárásrend szerint. 

 



1.)  Tanulók tanulmányi előrehaladása 

1.1. 

tananyagok elküldése: a tanrendnek megfelelően heti beosztással minden 

szaktanár gondoskodik a tanyagok elküldéséről és rendelkezésre áll az 

ismeretek feldolgázásához telefonon, emailen.                                                                                                                            

A duális képzésben résztvevő tanulók esetében a gyakorlati napokon digitális 

módon történik a tananyagok átadása.  

1.2. 
a tanuló előrehaladásának ellenőrzése: az új tananyag küldése előtt a 

szaktanár ismétlő kérdéseket továbbít a tanulók részére 

1.3. 
ellenőrzés gyakorisága: heti rendszerességel a tantárgynak megfelelő 

időbeosztáskor 

1.4. 

értékelés formái, alkalmazott eszközök,módszerek:                                                                                                              

kiküldött feladatlapok visszajuttatása a szaktanárnak;                                                         

elektronikus úton továbbított feladatlapok visszaküldése;                                                            

online tesztek kitöltése;                                                                                                   

házidolgozatok készítése;                                                                                       

projektmunkák készítése, leadása pl. gyakorlati feladatok megoldása festőknél,                                                  

pincéreknél, cukrászoknál;                                                                                  

videótelefonálás segítségével szóbeli feleltetés (végzős tanulóknál);                                                           

munkafüzetben kijelölt feladatok megoldásának lefényképezése, megküldése;                                                                   

1.5. 
értékelés gyakorisága: tantárgyanként a szaktanár által meghatározott 

beosztással 

1.6. 

tantárgyi követelmények teljesítésének feltételei:                                                                               

aktív közreműködés a digitális munkarend szerinti oktatásban;                                                   

a szaktanár által meghatározott számú érdemjegy elérése, produkálása  

  

2.)  Pedagógusok, oktatók munkavégzése: 

2.1.  

munkavégzés formái: tananyagok összeállítása digitalizált formában , majd 

ezek továbbítása a tanrendben meghatározott napon 

2.2.  

munkavégzés rendje: tantermen kívüli, otthoni munkavégzés vagy esetenként 

az iskolában 

2.3.  

munkavégzés beosztása: az összeállított tanrendnek megfelelően, valamint 

munkanapokon 8-14 óra között rendelkezésre állás - tanulók részére 

segítségnyújtás, és egyéb iskolai feladatok ellátása céljából is 

2.4  

KRÉTA-ban rögzítés: heti órarend szerint a tananyagok rögzítése, 

könyvelése, mivel a tananyagtartalmak a tanmenetek szerint kerülnek 

összeállításra 

2.5.  

munkavégzés ellenőrzése: minden pénteken a pedagógus által kitöltött és az 

igazgató helyettesnek elküldött iskola által készített nyomtatvány segítségével 

  



3.)  Órarend helyett alkalmazott tanrend -  mellékletben csatolva 

  

4.)  Tájékoztatás formái  

  szülők: facebook, honlap, telefon 

  diákok: facebook, holnap, facebook zárt csoport, telefon, email 

  alkalmazottak: facebook zárt csoport, email, telefon 

 

III. Egészségügyi munkacsoport 

Feladata: az egészségügyi szabályozás kialakítása, az eljárásrend egészségüggyel kapcsolatos 

részének kidolgozása: 

Tagjai: Döméné Lajos Katalin igazgató 

    Kovács Edina  oktató 

              Kósz Józsefné  pénzügyi-gazdasági ügyintéző 

 

A munkacsoport által elkészített eljárásrend az egészségüggyel kapcsolatos szabályokról: 

1. Az épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok 

Az iskola épületébe a tanulók, a dolgozók, szülők, személyek csak lázméré, kézfertőtlenítés 

után, maszkban léphetnek be. Tanítási időben a tanulók csak az „első” bejárati ajtót, a dolgozók 

pedig a „hátsó” bejárati ajtót használhatják. 

Aki a bármilyen COVID tünettel rendelkezik az iskola épületébe nem léphet be. 

2. A takarítással, a tisztítással, fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, ellenőrzési 

rend 

A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról az igazgató és 

a pénzügyi-gazdasági ügyintéző gondoskodik. A beszerzés és felhasználás dokumentálására  

nyilvántartást vezet az ügyintéző. 

A gyakran érintett felületeket ( kilincsek, kapcsolók, korlátok., ital automaták, mosdók,) 

rendszeresen - legalább kétóránként – fertőtleníti a takarító 

Azokban a tantermekben ( informatika terem, tornaterem, egyéb terem), amelyekben a diákok 

váltják egymást, a két  foglalkozás közötti szünetben a takarító  fertőtleníti a  tanulói padokat, 

székeket, egyéb használati tárgyakat.  

A testnevelés órán használt eszközöket (pl. labda, tornapad,  stb.) a testnevelő  oktató  a tanórán 

végén fertőtleníti . 



A takarításról, fertőtlenítésről nyilvántartást vezetünk (2. sz. melléklet: a nyilvántartó lap)  

A takarítási feladatok végrehajtását az egészségügyi munkacsoport tagjai ellenőrzik, a 

nyilvántartó lapok szignózásával ezt dokumentálják is. 

A tantermeket, helyiségeket hetente minimum egy alkalommal a karbantartó a rendelkezésre 

álló ködgép segítségével fertőtleníti. Ezt dokumentálja.  

 

3. A maszk vagy más védőeszköz használatának szabályai  

Az iskola épületébe csak maszkban lehet belépni. Bármilyen ügyintézés ( iskolalátogatási 

igazolás kérése, beiratkozás stb.) során kötelező  a maszk használata az ügyintézőnek, a diáknak, 

a szülőnek, egyéb partnernek. A tanulóknak és az oktatóknak a foglalkozásokon kötelező a 

maszk használata, ha olyan tanteremben vannak, ahol a 1,5 méteres távolság nem tartható. Ahol 

biztosítható a 1,5 méteres távolság, a maszk használata ajánlott. 

A tanulók tájékoztatása első tanítási napon az 1. sz. mellékletben található dokumentum alapján 

történt, aminek tényét aláírással dokumentáltuk. 

 

 

4. A tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai: 

- az iskolaépület földszintjén található „fogadó szoba” a kijelölt helyiség az 

esetleges elkülönítésre;   

- az elkülönített személy felügyeletét a portaszolgálat biztosítja;  

- a hozzátartozót az iskolatitkár értesíti, tájékoztatja telefonon, emailen,     

messengeren;  

- azonosított kontaktokat egy kijelölt tanteremben különítjük el, és az 

osztályfőnök    

                életkornak megfelelő tájékoztatást nyújt; 

             -      a szakképző intézmény tanulói és alkalmazottai körében bármilyen 

különleges,  

 fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítunk, akkor az intézmény  

igazgatója  

vagy helyettese  Centrumot a következő e-mail címen értesíti: 

koronabeielentes@kszc.hu 

5. A külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők kötelesek 

bejelenteni az iskola vezetőjének a karanténra vonatkozó kötelezettségüket. A bejelentett 

eseteket az iskola jelenti a Kaposvári Szakképzési Centrum hivatalos email címére. 

 

 

 

 

 Döméné Lajos Katalin 

 igazgató 

 

  

mailto:koronabeielentes@kszc.hu


 

 

1.sz melléklet  

TÁJÉKOZTATÁS 

 

az egészségügyi válsághelyzetben alkalmazandó szabályokról 

 

1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek 

betartása mindenki számára kötelező.  

2. Az iskola épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés 

tüneteit nem mutató személy látogathatja.  

Ha valaki betegségre utaló tüneteket észlel (mellékletben), haladéktalanul a háziorvosát kell 

megkeresnie, az iskolába nem léphet be!   

3. A személyi higiéné betartása minden tanuló és dolgozó részéről szükséges pl. gyakori kézmosás, 

kézfertőtlenítés, maszk használata…. 

4. Az iskolába érkezéskor kötelező a lázmérés és a kézfertőtlenítés. Minden tanuló csak az első 

bejárati ajtót használhatja.  

5. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus 

továbbterjedésének megakadályozásában. Az ügyintézés során, a tanórák közötti szünetekben, 

a mosdók használata, az iskolába érkezés során a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell 

tartani.  

6. Az osztálytermek szellőztetésére kiemelt figyelmet kell fordítani! (szünetekben kötelező, óra 

közben is ajánlott a nyitott ablak- időjárás függvényében)  

7. Tanórákon, a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres 

védőtávolságot be kell tartani. Amennyiben a védőtávolság nem tartható, maszk viselése 

kötelező!!! A 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók 

számára a maszk viselése ajánlott.  

8. A gyakorlatok ideje ( iskola vagy külsős gyakorlat is) alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, 

oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt 

kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. A gyakorlat során amennyiben 

a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező, a védőtávolság 

megtartása esetében ajánlott.  

9. Az informatika tantermekbe belépés után kötelező a kézfertőtlenítő használata! 

10. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató által megbízott 

személynek felületfertőtlenítő-szerrel le kell tisztítani.  

11. A gyakorlati tér (belső gyakorlat) fertőtlenítő takarítását minden foglalkozási nap végén el kell 

végezni, amit dokumentálni szükséges!   
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Nagyatád, 2020. szeptember 01.                                              Döméné Lajos Katalin 

                                                                                                        igazgató 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

2.sz. melléklet 

 

 

 
 

Kaposvári SZC  

 Nagyatádi Szakképző Iskola  

 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. – Tel: 82/553-410 – OM: 203027  

 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.nagyatadi.hu  

 TAKARÍTÁSI NAPLÓ 

 Ködképzőgép 

     

Ssz. Dátum Óra, perc 

Terület  

Aláírás 

(földszint, emelet, tornaterem, tanműhely) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         
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22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

31.         

32.         

33.         

34.         

 

 

 

 
 

Kaposvári SZC  

 Nagyatádi Szakképző Iskola  

 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. – Tel: 82/553-410 – OM: 203027  

 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.nagyatadi.hu  

 TAKARÍTÁSI NAPLÓ 

 Földszint 

     

Ssz. Dátum Óra, perc 
Terület  

Aláírás 
(mosdók, korlát, ajtók, automata, konyha) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         
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10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

31.         

32.         

33.         

34.         

 

 

 

 
 

Kaposvári SZC  

 Nagyatádi Szakképző Iskola  

 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. – Tel: 82/553-410 – OM: 203027  

 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.nagyatadi.hu  

 TAKARÍTÁSI NAPLÓ 

 1. emelet 
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Ssz. Dátum Óra, perc 
Terület  

Aláírás 
(mosdók, korlát, ajtók) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         
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29.         

30.         

31.         

32.         

33.         

34.         

 

 

 

 
 

Kaposvári SZC  

 Nagyatádi Szakképző Iskola  

 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. – Tel: 82/553-410 – OM: 203027  

 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.nagyatadi.hu  

 TAKARÍTÁSI NAPLÓ 

 2-3. emelet 

     

Ssz. Dátum Óra, perc 
Terület  

Aláírás 
(mosdók, korlát, ajtók) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         
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17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

31.         

32.         

33.         

34.         

 

 

 

 
 

Kaposvári SZC  

 Nagyatádi Szakképző Iskola  

 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. – Tel: 82/553-410 – OM: 203027  

 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.nagyatadi.hu  

 TAKARÍTÁSI NAPLÓ 

 Tornaterem 

     

Ssz. Dátum Óra, perc 
Terület  

Aláírás 
(öltözők, mosdók, ajtók, eszközök) 

1.         

2.         

3.         

4.         
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5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

31.         

32.         

33.         

34.         
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Kaposvári SZC  

 Nagyatádi Szakképző Iskola  

 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. – Tel: 82/553-410 – OM: 203027  

 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.nagyatadi.hu  

 TAKARÍTÁSI NAPLÓ 

 Pincér kabinet 

     

Ssz. Dátum Óra, perc 
Terület  

Aláírás 
(mosdók, ajtók, eszközök) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         
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24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

31.         

32.         

33.         

34.         

 

 

 

 
 

Kaposvári SZC  

 Nagyatádi Szakképző Iskola  

 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. – Tel: 82/553-410 – OM: 203027  

 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.nagyatadi.hu  

 TAKARÍTÁSI NAPLÓ 

 Festő tanműhely 

     

Ssz. Dátum Óra, perc 
Terület  

Aláírás 
(mosdók, ajtók, eszközök) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         



 

11 
 

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

31.         

32.         

33.         

34.         

 

 

 

 
 

Kaposvári SZC  

 Nagyatádi Szakképző Iskola  

 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. – Tel: 82/553-410 – OM: 203027  

 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.nagyatadi.hu  

 TAKARÍTÁSI NAPLÓ 

 Gépész tanműhely 

     

Ssz. Dátum Óra, perc Terület  Aláírás 
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(mosdók, ajtók, eszközök) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         
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31.         

32.         

33.         

34.         

 

 

 



 

 

 

A Kaposvári SZC Barcsi Kollégium 

 

 

 

 

 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGET KEZELŐ 

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 3. 

  



BEVEZETÉS 

A Kaposvári SZC Barcsi Kollégium intézményi intézkedési terve elválaszthatatlan részét 

képezi a Kaposvári Szakképzési Centrum intézkedési tervének. és alapul veszi a tervben 

meghatározott célokat és feladatokat, melyektől eltérni nem lehet. 

 

INTÉZMÉNYI ADATOK 

Megnevezés:  Kaposvári SZC Barcsi Kollégium 

OM azonosító: 203027/029 

Székhely:  7570 Barcs-Középrigóc 

Telephely:  7570 Barcs, Szent László u. 13. 

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020.(VI.17.) Korm. rendelet. 

 A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) 

Korm. rendelet. 

 

INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA 

 

Elsődleges célja a kollégiumban lakó, dolgozó részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, 

vagyon- és jogbiztonságának védelmét, az üzemelés folyamatosságának és az intézményi 

működés stabilitásának garantálását, valamint a COVID-19 világjárvány tovább terjedésének 

megelőzését veszi figyelembe.  

Egységes és átlátható kereteket adni a KSZC Barcsi Kollégiumban a 2020/2021. tanév 

megkezdéséhez és lebonyolításához az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel. 

AZ INTÉZKEDÉSI TERV HATÁLYA 

Az intézkedési terv hatálya kiterjed a Kaposvári SZC Barcsi Kollégium valamennyi 

dolgozójára és tanulójára, az oktatás-nevelésben bármilyen formában részt vevő partnereinkre. 

A terv érvényes a Kaposvári SZC Barcsi Kollégium valamennyi működési helyére (székhely, 

telephely). 

 

MUNKACSOPORTOK 

Az intézmény vezetője irányításával az intézmény munkacsoportokat hoz létre: 

 digitális munkacsoport; 

 oktatásszervezési munkacsoport; 

 egészségügyi munkacsoport. 

A munkacsoportok feladata: a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő, elsősorban 

részleges vagy teljes átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az intézményi 



szabályozásokban való megjelenítés előkészítése. Az intézmény eljárásrendjének kialakítása,

folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása.

1. Digitális munkacsoport

Feladata: online oktatás támogatása:

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

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;

 a kollégiumi tanulási, felkészülési lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;

 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 felmérésének rendjének kialakítása,

beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása:

 A felmérés kiterjed az intézményre, a pedagógusokra és a tanulókra is.

Munkacsoport tagjai:

Czupy Szilvia

Mártonka Ferenc

Hajdú József

2. Oktatásszervezési munkacsoport

Feladata:

• A kollégium lakóinak, osztályok vagy/és évfolyamok szerinti elhelyezése;

• tanulási idő (szilencium) szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);

• étkezés rendjének ütemezett meghatározása;

• a tanulási, nevelési és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje;

kollégiumokban a már kialakított protokoll szerint;

• az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel

szabályainak meghatározása;

• szülői tájékoztatók, értekezletek rendje;

• az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől való

távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás

feltételeinek biztosítottságára

Munkacsoport tagjai:

Bagó József

Kocsisné Csopák Ágota

Pach Gáborné



3. Egészségügyi munkacsoport 

Feladata:  

• épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok;  

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

ellenőrzési rend meghatározása;  

• távolságtartás szabályainak meghatározása;  

• a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása;  

• tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai:  

- elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;  

- felügyelet biztosítása;  

- hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;  

- azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;  

- hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;  

• a központilag meghozott járványügyi szabályok intézményi alkalmazásának rendjének, 

így különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők 

karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok kialakítása.  

 

Munkacsoport tagjai: 

Domonkos László 

Jádiné Karádi Anita 

Kiss Norbert 

Gelencsér Attila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK, JOGSZABÁLYOK, 

KIADOTT ÚTMUTATÁSOK, ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 

 

 

 1. A kollégium épületeit, helyiségeit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit 

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

tartalmazza. 

 2. A személyi higiéné betartása az intézmény minden polgára részéről szükséges. Ez magában 

foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett 

betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró 

eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.  

3. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a 

vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A közösségi helyiségekben az emberek 

között 1,5 méteres távolságot kell tartani.  

4. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek az intézményben maszk viselése kötelező. A 

munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása 

kötelező 

5. Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő 

(virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és 

takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó 

által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és 

megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek 

folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek 

dokumentálása, ellenőrzése az intézmény feladata.  

6. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni 

(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek, 

italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid 

fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata.  

7. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre.  

8. Szükséges gondoskodni az intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény 

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

a járvány miatti korlátozásokról.  

 

 

 

 

 



Szilenciumi foglalkozások 

 

A jelenléti foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy a szilenciumterem kapacitásának 

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

Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tantermi foglalkozásokon a tanulói 

létszám csökkentése, megosztása szükség esetén megvalósítható úgy is, hogy a tanulók a saját 

szobájukban tanulnak folyamatos nevelői ellenőrzés mellett. A kiscsoportos vagy személyes 

konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítani szükséges. 

 

A kollégium működtetésére vonatkozó speciális szabályok  

 

1. A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél, valamint 

időszakonként a pretriázsolás és ennek dokumentálása – kérdőív (2. számú melléklet) és 

testhőmérés - szükséges. A tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni.  

2. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók 

kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.  

3. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a 

megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni. A kollégiumban, ha 

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

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

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

be a bentlakók a távolságtartás szabályait.  

4. Kollégiumonként a férőhelyek 5-15%-át célszerű üresen fenntartani, elkülönítési és hatósági 

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

berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében.  

5. A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése szükséges. A közösségi 

helyeknél szükséges a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és rendszeres 

utántöltése.  

6. A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően kell megszervezni.  

7. Fertőzésgyanú esetére riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az 

érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges 

azonnali intézkedések megtétele. 

8. A zárt térben történő programoknál, rendezvényeknél a maszk használata kötelező, 

amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben a 1,5 méteres 

védőtávolság tartható, a maszk viselése ajánlott. 

9. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell. 



A beköltözés protokollja 

 

A beköltöző tanulók és esetenként az őket kísérő felnőttek a bejáratnál egymástól min. 1,5m-es 

távolságot tartva várakoznak az intézménybe történő belépésre. 

Értük az érintésmentes lázmérő használatát alkalmazó kollégiumi dolgozó jön ki, aki lázmérést 

követően beengedi a maszkot viselő tanulót maximum egy fő kísérővel a kollégium 

épületébe. Ott kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítő használata. Maszkot minden belépő, és 

bent dolgozó személy visel. 

Ezt követően a tanuló kitölti a mellékelt kérdéseket tartalmazó kockázatszűrő kérdőívet, 

melyben nyilatkozza azt, hogy egészséges, a Covid fertőzés tüneteitől mentes. Ezt kiskorú 

esetében a tanuló mellett az őt kísérő szülő is aláírja. Nyilatkozata a továbbiakban 

dokumentumként szolgál. Csak teljesen a járványügyi szempontból teljesen megfelelően 

kitöltött kérdőívet leadó tanuló költözhet be a kollégiumba. 

Egyszerre a kollégiumi aulában csak annyi tanuló (esetlegesen a kísérő felnőttel) tartózkodhat, 

ahány csoportvezető nevelő fogadóképes. 

A következő tanulót kísérő felnőtt csak a kollégiumot elhagyó, már beköltöztetett tanulót kísérő 

felnőttet követően mehet be.  

A beköltözött tanulók a szobáikban maradnak, ott már nem szükséges a maszk használata. 

 

 

 

 

 

 Bagó József 

 igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet      

                                                                   

Tünetek felsorolása 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. számú melléklet  

 

 

 

Kockázatszűrő kérdőív 

 

 

Név: ……………………………………………………… 

 

Osztály:…………………………………………………. 

 

1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult ( x-szelje be) 

• 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 nem zöld besorolást kapott országban, vagy fogadott-e innen érkezett 

vendéget?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Kelt.: Barcs, 2020………………… 

 

………………………………                                                                    …………………………… 

         tanuló aláírása                                                                                                   szülő aláírása 

 

 

 

 

 



 

3. számú melléklet 

A takarítói tevékenység dokumentálása                                                        Dátum:...................................... 

 

idő: tevékenység megnevezése: a tevékenységet végző 

neve 

a tevékenységet végző 

aláírása 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

Ellenőrizte:.................................................................... 

 



 

 

 

4. számú melléklet 

 

 

Fertőtlenítési napló 

 

DÁT

UM 

IDŐP

ONT 

ALÁÍ

RÁS 

IDŐP

ONT 

ALÁÍ

RÁS 

IDŐP

ONT 

ALÁÍ

RÁS 

IDŐP

ONT 

ALÁÍ

RÁS 

IDŐP

ONT 

ALÁÍ

RÁS 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Ellenőrizte: ………………………………………………… 

 


