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Bevezetés 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért 

Felelős Államtitkársága a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő 

megszervezéséhez ágazati ajánlást (a továbbiakban: ágazati ajánlás) adott ki minden szakképző 

intézmény és szakképzési centrum részére, amely szerint a centrumnak és intézményeinek 

rendelkeznie kell a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervvel. 

Jelen eljárásrend célja , hogy a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 

431/2020. (IX.18) Kormány rendeletnek és az ágazati ajánlásnak megfelelő intézkedések 

szabályozása a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és 

jogbiztonságának védelme, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi működés 

stabilitásának garantálása, valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzése 

érdekében. 

Az eljárásrendet a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során, valamint a 

Békéscsabai Szakképzési Centrum vezetői utasításának megfelelően kell alkalmazni, a 

Békéscsabai SZC Kemény Gábor Technikumában. 

Az eljárásrend rendelkezései az intézmény minden dolgozójára, tanulójára és szüleikre, 

valamint az ott szükséges karbantartási illetve javítási munkát végző személyekre, a 

jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőkre, és az intézménybe belépő 

minden személy számára kötelezőek 

 

1. Intézményi munkacsoportok 

Az intézményben három munkacsoport alakul, melyeknek feladata a tantermen kívüli, digitális 

munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes átállás intézményi szintű 

szabályrendszerének kialakítása és az intézményi szabályozásokban való megjelenítés 

előkészítése: 

 Digitális munkacsoport 

Tagjai: egy vezető, szakmai munkaközösségek vezetői és aktuálisan tagjai, 

rendszergazda 

A digitális munkacsoport feladatkörébe utalt szabályozások: 

 

A BSZC Kemény Gábor Technikum digitális tanrendre való átállás esetén a következő lépések 

megtételét irányozza elő. 
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A digitális munkarend bevezetésével az alábbi változások lépnek érvénybe: 

Az Office 365 rendszerét, azon belül a Microsoft Teams felületét választottuk az iskolai 

kommunikáció, a tananyagátadása tanítási-tanulási folyamat színteréül. 

A rendszer biztonságos használata, a felület sokoldalú lehetőségei biztosítják a hatékony 

együttműködést pedagógusok, diákok és szülők között. Üzenetek továbbítására a KRÉTA 

rendszere is használható, elsősorban akkor, ha valaki a Microsoft Teams-en keresztül nem 

elérhető. 

A változások addig maradnak hatályban, míg a járványhelyzet a digitális oktatás 

fenntartását indokolja. 

 

Az intézkedési csomag kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, 

pedagógusra a digitális munkarend idejére. 

Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes 

képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket.  

Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő online 

tevékenységekre, a digitális tanulási térre vonatkoznak, amelyek az iskolai Office 365 

rendszerében valósulnak meg. 

 

A Microsoft Office 365 Teams kiépítése megtörtént iskolánkban, a kollégák létrehozták a saját 

tanóráikhoz tartozó tanulócsoportokat. Ezen a felületen történik az online órák megtartása, szülői 

értekezletek megtartása, tananyagok megosztása, házi feladatok beküldése, szóbeli számonkérés 

lebonyolítása. 

 

A rendszergazda elkészíti a számítógépek (laptopok) listáját, amelyeket digitális oktatás során a 

tanulók rendelkezésére lehet bocsátani. 

 

Fel kell mérni, hogy minden tanuló rendelkezik-e otthon a szükséges eszközökkel, valamint 

megfelelő minőségű internet eléréssel. 

 A digitális oktatáshoz szükséges eszközök, alkalmazások: 

• asztali számítógép vagy 

• tablet, okostelefon (A feladatok 

• megtekinthetők, beküldhetők 

• okoseszközökön is. A feladatok 

• elvégzése, a digitális alkotó 
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• tevékenység inkább asztali gépen/ 

• laptop.  

• Mobil telefon (A Teams mobilalkalmazásban néhány funkció nem teljes mértékben 

elérhető.) 

• internetelérés 

• Office 365 iskolai fiók elérése  

• Office 365 alkalmazások 

 

A digitális oktatás működési rendje: 

 

Alapvetően két módszer lehetséges: 

 

I. A tanár digitális tananyagot helyez fel a felületre, a tanuló ezt önállóan dolgozza fel és 

elkészíti a kijelölt feladatokat. 

(Biztosítani kell a diákok számára online konzultációs lehetőséget ahol tudnak kérdezni.) 

Előnyök:  

A tanuló saját ütemében dolgozza fel az anyagot. 

Ha szükséges többször visszanézheti, átismételheti azt. 

Hátrány:  

Ha a tanuló „elveszíti a fonalat”, nem biztos, hogy önállóan rátalál. Ennek kiküszöbölésére 

hivatott a konzultáció. 

 

II. A tanár online órát tart. Ez tulajdonképpen az iskolai oktatás kiterjesztése otthoni vagy 

online környezetre. A tanár az órarendnek megfelelő időpontban órát tart. 

Előnyök:  

Ez hasonlít legjobban a megszokott frontális osztálymunkához. 

A tanuló visszakérdezhet azonnal. 

Nem a tanuló osztja be az idejét. 

Hátrány:  

Jelentős az eszközigénye. 

A tanulóktól jelentős fegyelmet és önfegyelmet követel meg. 

Nem visszanézhető. (Célszerű valamilyen módon rögzíteni az órát.) 

 

Mindkét módszert lehet alkalmazni. 
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A digitális oktatás idejére ajánlott napirendet kialakítani, mely lehetővé teszi a pedagógusok, a 

tanulók, szülők együttműködését, biztosítja a tanulási folyamat hatékonyságát. 

Az új felület megismerése pedagógus, diák, szülő számára is fontos, ezért időt kell szánni rá. 

Amennyiben technikai segítségre van szükség, mindenképp jelezze a tanuló, a szülő az 

osztályfőnöknek, a szaktanároknak. 

A tanulással töltött idő megszervezése tanulónként eltérhet, ezért cél, hogy napi rutinná váljon 

az otthoni tanulás, a feladatok elvégzése. 

Ajánljuk, hogy napi szinten, órarend szerint foglalkozzanak a diákok a tanulással, így nem 

torlódnak fel a feladatok. 

• A tanuló kötelessége a digitális munkarend idején: 

o a Teams-felületére napi szinten történő belépés, 

o tantárgyanként visszajelzés a feladat elolvasásáról a csoportokban  

o a pedagógus által megadott tananyagrészek feldolgozása, a beadandó feladatok elvégzése, 

o a pedagógus visszajelzésének, értékelésének megtekintése, a szükséges javítások elvégzése. 

o az online órákon való részvétel. 
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Digitális iskolai napirend lehetőségei tanárok számára és a diákok ezekhez tartozó 

kötelességei: 

o Tanár o Diák 

Órarend szerinti 

időpontban. 

Tananyagot, vagy 

feladatot helyez el 

a Teams 

csoportokban. 

Órarend szerinti 

időpontban. 

Elolvassa, 

értelmezi a 

feladatot és 

visszajelzést küld. 

Órarend szerinti 

időpontban. 

Online órát tart a 

meghívott Teams 

csoportnak. 

Órarend szerinti 

időpontban. 

Aktívan részt vesz 

az órán. 

Órarend szerinti 

időpontban vagy 

más előre 

egyeztetett időben. 

Egyéni vagy 

csoportos 

konzultációt tart. 

 Aktívan részt vesz 

a konzultációkon. 

Oktatással nem 

lekötött idejében. 

Feladatokat, 

tananyagot készít, 

ellenőriz, értékel. 

o  Értelmezi, 

elsajátítja a 

tananyagot, 

feladatokat old 

meg, beküldi 

azokat. 

 

A tananyag feltöltésével nem kell megvárni az óra órarend szerinti kezdetét, de legkésőbb az 

órarend szerinti tanítási napon kerüljön feltöltésre. 

 

Műhelygyakorlatok 

A gyakorlati oktató kollégák is készítenek digitális tananyagot, és ezt eljuttatják a tanulókhoz. 

Elkerülhetetlen bizonyos munkafázisok begyakorlása, értékelése. Ezért lehetőséget kell 

biztosítanunk, hogy a tanulók kis csoportokban (max. 5 fő) részt vehessenek műhelygyakorlati 

foglalkozásokon. Ennek módját és idejét a gyakorlati oktatók szükség esetén részletesen 

kidolgozzák. 
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A digitális tanulási módra való átállást az iskola vezetése és a rendszergazda irányítja. 

 

 Oktatásszervezési munkacsoport 

Tagjai: 1 vezető, természettudományi és társadalomtudományi munkaközösség vezetői és 

aktuálisan tagjai 

A oktatásszervezési munkacsoport feladatkörébe utalt szabályozások: 

• Gyakorlat szervezése a digitális munkacsoport által került kidolgozásra. 

• Az aktuális órarend ismeretében külön beosztás készül az étkezés sorrendjéről a 

menzafelelős bevonásával. 

• Minimalizáljuk a tanulócsoportok mozgását: az osztályok tanóráit lehetőség szerint saját 

tantermeikben szervezzük; az esetleges tömbösített órákkal minimalizáljuk. 

• Iskolai szintű programokon való részvétel helyett osztályszintű megvalósítást előnyben 

részesítünk. Az ünnepségeket iskolarádión keresztül vagy online felületen bonyolítjuk le. Az 

iskolai közösségi programokat szükség szerinti átütemezzük, későbbi időpontokra helyezzük. 

A gólyanapot vagy elhalasztjuk, vagy online módon valósítjuk meg, ill. megfontoljuk tanulóink 

részvételét a Garabonciás eseményein. 

• A szülői tájékoztatókat, értekezleteket szükség esetén online megoldások segítségével 

valósítjuk meg, előnyben részesítve a KRÉTA és a Microsoft Teams felületek adta 

lehetőségeket.  

• Az esetleges felmentések szabályozásához az osztályfőnökök jelzik a rászoruló 

tanulókat. Szükség szerint a digitális munkarendre való átállás technikai feltételeinek 

biztosításához indokolt esetben, a lehetőségeink szerint tanulók számára iskolai eszközök 

kölcsönzünk. 

 

 Egészségügyi munkacsoport  

Tagjai: 1 vezető, nyelvi munkaközösség vezetője és aktuálisan tagjai, gazdasági ügyintéző 

Az egészségügyi munkacsoport feladatkörébe utalt szabályozások: 

A. Épületbe való belépés valamint az épületben való tartózkodás szabályai 

- Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a 

létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett 

intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról. 

Felelős: Kiss Tibor igh. + Szabó Norbert rendszergazda. 

- Az intézménybe való belépést a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 
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431/2020. (IX.18) Kormány rendelet az alábbiak szerint: 

5. § (1) Az intézmény területére 

a) az ott foglalkoztatott személyen, 

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

d) a gyermeken, illetve a tanulón és 

e) a gyermeket, illetve a tanulót - a (2) bekezdés szerint - kísérő nagykorú személyen 

kívül más személy nem léphet be. 

(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő 

nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az 

intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet. 

Továbbá azon személy intézménybe történő belépése is engedélyezett, aki 

- az érintett intézményben megszervezésre kerülő szakmai vizsgán vizsgázó vagy a vizsgán 

közreműködő személy,   

- az intézménnyel felnőttképzési jogviszonyban álló személy, 

- az intézménnyel kötött oktatási, képzési vonatkozású szerződés szerinti felnőttképzést 

folytató intézménnyel képzésre vonatkozó foglalkoztatotti vagy felnőttképzési 

jogviszonyban álló személy, 

- az intézményben működő iskolaorvoshoz kötelező orvosi vizsgálatra érkező „külsős” 

tanuló.  

 Felelős: az intézmény vezetése  

- Az intézménybe való belépéstől az intézmény elhagyásáig, a járványügyi készültségi időszak 

védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18) Kormány rendelet 1.§ (1) alapján orvosi maszk, 

munkavédelmi maszk illetve textil vagy más anyagból készült maszk (továbbiakban maszk) 

viselése kötelező, olyan módon, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben 

a maszkot valaki nem az előírt módon használja, gondoskodni kell arról, hogy a személy az 

intézményt elhagyja. 

felelős: ügyeletes portás + iskolaőr (tájékoztatásért vendégek esetén) 

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

vevők, mind az oktatók és az intézmény más alkalmazottai tekintetében valamint az ott szükséges 

karbantartási illetve javítási munkát végző személyeknek, a jogszabályon alapuló 

kötelezettség teljesítése céljából érkezőknek. Hőmérsékletmérés az iskola főbejáratánál történik.  

Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál magasabb 

testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az intézménybe nem 

léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a háziorvosával a kapcsolatot 

felvennie. 

Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul 
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értesíteni kell, illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal nem megoldható, el 

kell különíteni a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig. Munkavállaló esetében az érintett 

személyt haza kell küldeni, akinek fel kell venni a kapcsolatot a házi orvosával. Státuszáról 

értesíteni kell az iskolát. 

Felelős: vezető + ügyeletes portás + gyakorlati oktatók + védőnő az iskolában tartózkodása alatt 

- Az intézménybe való belépéskor a kezek fertőtlenítésé kötelező. 

Felelős: ügyeletes portás + iskolaőr 

- Törekedni kell a 1,5 méteres távolságtartás megtartására az intézmény területén. 

- A hivatalos iratokkal kapcsolatos ügyintézést a diákok bonyolítják le. Amennyiben 

lehetséges, történjen online úton. Megkeresés az iskola e-mail címén, kemeny@bszc.hu, 

lehetséges. Ha elkerülhetetlen a személyes találkozás, akkor a portás jelzi az iskolatitkárnak 

vagy az érintettnek, aki lemegy iskolán kívülre szülőhöz. 

Felelős: ügyeletes portás + iskolatitkár 

- A sorban állásnál be kell tartani a várakozók közötti 1,5 méteres távolságot, amelyet jól 

látható jelzéssel szükséges biztosítani a könyvtár, büfé, vendéglátótér, tanulmányi irodák, 

valamint a tornaterem esetén. 

felelős: könyvtáros, testnevelők, büfét működtető személyzet 

Ellenőrzi: Kiss Tibor igh. 

  

B. Takarítással, tisztítással, fertőtlenítéssel kapcsolatos szabályok 

- A megfelelő minőségű és mennyiségű kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos 

rendelkezésre állásáról, beszerzéséről folyamatosan gondoskodni kell. (Lehetőleg minimum 

1 hét tartalékkal rendelkezzen az intézmény.) 

felelős: takarítók, gazdasági ügyintéző 

- A gyakran érintett felületeket kétóránként fertőtleníteni kell. 

felelős: a takarítási illetve fertőtlenítési naplóban megnevezett személy 

- A tantermeket fertőtleníteni kell csoportváltást követően.  

felelős: a következő tanítási órát tartó tanár és a takarítási illetve fertőtlenítési naplóban 

megnevezett személy 

- A hetesek feladata az órakezdés előtt, valamint a nap folyamán többször letörölni szünetben 

a padok és a tanári asztal felső felületeit és szellőztetni. 

- Lehetőség szerint, állandó szellőztetés biztosítása, időjárási körülmények függvényében a 

folyosókon, osztálytermekben, irodákban, tanáriban. 

- Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél 

mailto:kemeny@bszc.hu
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gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. 

felelős: irodákban, valamint a tanáriban tartózkodó munkatársak 

- Az intézmény teljes fertőtlenítése a munkaidő minden alkalommal történjen meg. 

felelősek: a takarítási illetve fertőtlenítési naplóban megnevezett személy 

 

Mosdó használat szabályai 

• tilos csoportosulni 

• maximum 3-4 fő (megfelelő távolságtartással) várakozhat egyszerre 

•  maximum két ember lehet a mosdóban 

•  minden szünet után a mosdót alaposan fertőtleníteni kell 

• a mosdó ablakait nyitva kell tartani 

felelős: a takarítási illetve fertőtlenítési naplóban megnevezett személy Ellenőrzi: Kiss Tibor igh. 

 

C. Tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai 

- Amennyiben tanuló, vagy intézményünk alkalmazottja észlelné magán a fertőzés jeleit, az 

nem léphet be az intézménybe mindaddig amíg státusza nem tisztázott. 

- Ha a tünetek a tanítási idő alatt jelentkeznek, akkor az illető személyt a legrövidebb időn 

belül el kell különíteni és értesíteni kell az intézmény vezetőjét vagy bármelyik helyettest, 

aki a központi protokollban előírt lépéseket azonnali hatállyal köteles megtenni, a 

hatóságokat köteles értesíteni. 

- Amennyiben az érintett tanuló, akkor az osztályfőnök koordinálásával kell minél hamarabb 

társaitól elkülöníteni, és a központi protokollnak megfelelő lépéseket el kell kezdeni. 

- Az osztályfőnök köteles értesíteni a szülöket. 

- Az osztályba járó tanulók illetve az osztályban tanító oktatók az intézményt mielőbb 

elhagyják és otthon megvárják a hatóságok kontaktokra vonatkozó eljárási rendjének 

lebonyolítását. 

- Külföldről hazatérő diák vagy alkalmazott az aktuális központi protokoll szabályainak 

betartása után léphetnek az intézménybe. 

- Amennyiben betegség esetén a tünetek csak hasonlítanak COVID fertőzésre, de a diák nem 

fertőzött, ezt orvosi igazolás bemutatásával kell bizonyítsa osztályfőnöke felé, addig nem 

vehet részt a foglalkozásokon. 

 

D. A központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje 

különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők 
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vesztegzárára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó helyi szabályok. 

- Amennyiben diák vagy alkalmazott a járványügyi hatóságok intézkedési körébe került, 

mindaddig nem léphet az intézménybe, amíg két negatív teszteredménye vagy járványügyi 

határozata az elkülönítés megszüntetéséről nincs. 

A munkacsoportok elkészítették a feladatkörükbe tartozó szabályozást és ezután a 

munkacsoportok tovább működnek, a járványhelyzethez igazodva. Az eljárásrendbe 

főigazgatói jóváhagyás után beépítésre kerülnek a további szükséges kiegészítések, 

módosítások. 

 

2. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi 

szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 

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

irányelvek betartása mindenki számára kötelező. 

2.2. A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, 

koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés 

jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

2.3. 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. 

2.1. 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.). Folyosón 

tartózkodás, WC használat szabályai: tilos csoportosulni, max. 3-4 fő egyszerre, 

megfelelő távolságtartással; egyszerre csak két ember lehet a mosdóban; minden szünet 

után WC-fertőtlenítés. 

2.4. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése 

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

kialakítása kötelező. 
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2.5. 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 a 

szakképző intézmény feladata. 

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

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

rendszeres fertőtlenítése a takarítók különböző munkarendben dolgoznak, hogy a 

tanítási idő alatt teljesíteni tudják a mosdók, kilincsek gyakori fertőtlenítését). A 

kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése 

szükséges virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző 

intézmény feladata. A tantermeket fertőtlenítjük minden csoportváltást követően. A 

hetesek feladata az órakezdés előtt, akár a nap folyamán többször letörölni szünetben a 

padok felső felületeit és szellőztetni.  

2.7. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre. Tantermekben a tanítási órákon lehetőség szerint legyenek az ablakok 

nyitva,  míg az idő engedi. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az 

ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az 

olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és 

kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil 

légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő-utánpótlás 

történik kültérből - Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy 

a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és 

porszűrőjét gyakran kell fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. 

A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges 

cserélni. Mindezek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata. 

2.8. Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: 

a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban 

tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról. 
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2.9. 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 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. 

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

utaló jelet azonosítanak a szakképző intézményben, akkor az intézmény vezetője 

(szakképzési centrum esetében az intézményvezető javaslatára a főigazgató) elrendeli 

a szükséges intézkedéseket, és azokról a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali 

tájékoztatást nyújt a 2. melléklet szerint az NSZFH részére. 

 

3 A tanítás megszervezése 

 

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

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

viselése tanítási órán kötelező. Az osztályok lehetőség szerint a legtöbb tanórán a saját 

tantermükben maradnak, a fizikai kontaktok leszűkítése érdekében. Közösségi terekben is 

kötelező, kivéve az ebédlő és a tanári teakonyha.  

3.2. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tantermi tanórákon a tanulói létszám 

csökkentése, megosztása szükség esetén megvalósítható úgy is, hogy online módon, önálló 

otthoni felkészüléssel szervezhető meg. 

3.3. A különböző osztályokból szervezett csoportok tanóráin (második idegen nyelv, fakultációs 

csoportok stb.) részben digitális oktatásra térünk át október 1-től. Maximum havonta két esetben 

a szaktanár elrendelhet személyes konzultációkat. 

3.4. A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítani 

szükséges. 

3.5. 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. 

3.6. A könyvtárhasználat akár facebookos igénylésen keresztül vagy az iskolai honlap 
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csetjén keresztül is történhet. A tervezhető kölcsönzési szándékot lehetőség szerint 

kérjük előre jelezni: elektronikus úton.  

3.7. Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát 

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

pontban foglalt esetben indokolt lehet az online oktatási mód részbeni alkalmazása is. 

3.8. 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.  

 

4 Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

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

higiénés rendszabályok vonatkoznak. 

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

kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A 

gyakorlat során a maszk használata kötelező. 

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

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

tartalmazza. 

4.4. A gyakorlatra érkező diákok hőmérsékletmérése – amennyiben a műhely felől lépnek be 

az iskolába először – a 7. számú műhelyben történik. 

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

mérése, amennyiben külső helyszínen (pl. duális képzőhelyen) van. A belépéshez 

megengedett hőmérsékletet meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a gyakorlatot 

nem kezdheti meg. Erről a gyakorlatot vezető oktató haladéktalanul köteles a szakképző 

intézményt, valamint kiskorú tanuló esetén a szülőt vagy a törvényes képviselőt is 

értesíteni. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az 
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általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le. 

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

tartani. 

4.10. 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. 

 

5 A számonkérés, beszámolás rendje 

 

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

tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok 

betartását. 

5.2. 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. 

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

vehet részt. 

5.4. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával a maszk viselése kötelező. Rendszeres 

fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön. 

 

6 Kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok 

 

6.1. 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 (4. számú 

melléklet) és testhőmérés - szükséges. A tüneteket mutató személyt azonnal el kell 

különíteni. 

6.2. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók 

kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 

6.3. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a 

megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni. A kollégiumban, 
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ha zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen tartózkodik 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. 

6.4. Kollégiumonként a férőhelyek 5-15%-át célszerű üresen fenntartani, védőnői és 

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

egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság 

elkerülése érdekében. 

6.5. A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése szükséges. A 

közösségi helyeknél szükséges a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és 

rendszeres utántöltése. 

6.6. A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően kell megszervezni. 

6.7. 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. 

 

 

7. Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások 

7.1. A tanévnyitó 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. 

7.2. A zárt térben megrendezésre kerülő tanévnyitó rendezvényeken maszk használata 

kötelező. 

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

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

7.4. A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező. 

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

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

szervezés körülményeiről egyeztetni szükséges. 

 

8. Sportlétesítmények, egyéb szabadidős létesítmények használata 
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8.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem 

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

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

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

védőtávolság folyamatos betartására. 

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

kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen. 

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

feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni. 

8.5. A zárt pihenőterek óránkénti átszellőztetése javasolt. 

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

során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a 

tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges. 

 

9. Az operatív törzs tájékoztatása 

 

A szakképzési centrum részeként működő intézmény  az intézményben az adott napon 

összes (az aznapi új és a korábbi még aktív esetek) járványügyi megfigyelés alatt, illetve 

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

oktatásban részt vevő személyek számáról a jelentést a szakképzési centrumnak küldi 

meg munkanapokon délelőtt 10:00 óráig. A szakképzési centrum a jelentéseket egy 

táblázatba összesítve, intézményenkénti bontásban továbbítja NSZFH-nak 

munkanapokon 14:00 óráig. 
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1. számú melléklet 

 

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

valamint az ott szükséges karbantartási illetve javítási munkát végző személyeknek, a 

jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőknek, és az intézménybe belépő 

minden személynek, ha 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. sz. melléklet 

 

A koronavírus fertőzésekkel kapcsolatos információáramlás a szakképző intézményekben 

 

 



 

3. számú melléklet 

 

Kimutatás a szakképzési intézményekben a tantermen kívüli online munkarend elrendeléséről 

 

 

 

 



 

4. sz. melléklet 

Amennyiben a szakképző intézmény kockázatszűrő kérdőív bevezetését kívánja 

alkalmazni, az alábbi kérdéseket javasolt feltenni az érintetteknek: 

 

• 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? 

 

• Érintkezett-e az elmúlt 10 napban igazoltan koronavírus fertőzésben 

szenvedő beteggel? 

 

• Érintkezett-e az elmúlt 10 nap során olyan személlyel, akit hatósági 

karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? 

 

• Járt-e 10 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget? 

 

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

légszomja volt? 

 

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

 

 


