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Intézkedési terv a járványügyi készültség megszervezéséhez
Jelen intézkedési terv a Felsőoktatásért, Innovációért és a Szakképzésért Felelős
Államtitkárságnak a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő
megszervezéséhez szóló ágazati ajánlása, valamint az Emberi Erőforrások
Minisztériumának a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendje alapján készült.
1. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és
nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet
részt. Az egészség megőrzését célzó intézkedések betartása mindenki számára kötelezőek.
2. 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.
3. A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók az osztályfőnöküktől megfelelő szintű
tájékoztatást kapnak. (pl.köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor,
majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés)
4. Ha a tanulónak/dolgozónak allergiás megbetegedése van, a felsorolt tünetek valamelyikét
tapasztalja, betegségét igazolnia szükséges. Ebben az esetben a lázas megbetegedés esetén a 2. pont
irányadó.
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5. Krétán keresztül tájékoztatják az osztályfőnökök a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél
tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a
gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
6. Amennyiben a tanuló tanítási órán, vagy szünetben rosszul érzi magát, köteles azt haladéktalanul
jelentenie osztályfőnökének, vagy a tanítási órát tartó szaktanárnak. A tanuló ebben az esetben
haladéktalanul elhagyja az osztálytermet, a tárgyaló szobában telefonon értesíti a körzeti orvosát.
(Szükség esetén a titkárságon dolgozók segítenek ebben a tanulónak) Az intézményt a tanuló csak
vezetői engedéllyel hagyhatja el.
A szülőket minden esetben telefonon értesítjük mindezekről.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
7. A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény 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 (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.
8. 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 biztosítunk.
9. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a
1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott
tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
10. Az intézményi csoportosulások (2 és annál több fő) szerveződése a tanév folyamán mind az
intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt tilos!
11. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése kötelező.
12. Az iskolában a csengetési rendet úgy alakítjuk ki, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a
védelmi intézkedések betartását. A tanítási óra vége előtt 3 perccel jelzőcsöngetés jelzi a tanítási óra
végét. Ekkor a hetes a tanteremben elhelyezett fertőtlenítő spray-val a kilincset, ha van a
billentyűzetet fertőtleníti, majd ennek a tényét a tanítási órát tartó szaktanár és a diák is aláírja a
dokumentáló iraton. A terem fertőtlenítések dokumentálásáról szóló iratot a hetesek pénteki nap utolsó
órája után leadják a portán.
13. Hetesek feladata még a tanítási órák közötti minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli
természetes szellőztetés. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a
folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe
14. Testnevelés óra vége előtt 10 perccel a szaktanárok öltözőbe engedik a tanulókat, akik azt
mihamarabb elhagyják. A testnevelő tanárok felügyeletével biztosítható, hogy tornaórák előtti és utáni
öltözésnél elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
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15. Órák közötti szünetben a takarító személyzet a következő osztály érkezése előtt fertőtlenítést
végez.
16. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során
mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
17. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszközhasználatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt
lehetőség szerint biztosítani kell.A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az
oktató, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.
18. 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.
19. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.
20. Intézmény közös helyiségeinek szakszerű fertőtlenítését a takarítók dokumentáltan végzik.
21. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén
időszakára. Karanténban lévő tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vesz az oktatásban.
22. A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza.
23. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási
célból nem látogathatják.
Zalaegerszeg, 2020. 08. 31.
Némethyné Lövey Zsuzsanna
s.k.

