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Bevezetés

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok, munkatársak közvetve több
millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért különösen fontos a koronavírus elleni
védekezés hatékony megszervezése.
Ez az eljárásrend a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben
kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre, az EMMI és az ITM által kiadott eljárásrendekre,
iránymutatásokra való tekintettel készült.
Célja 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 tovább terjedésének megelőzése. Az eljárásrend szükség szerint
módosításra, aktualizálásra kerül.
Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása
mindenki számára kötelező.
Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet kerül azonosításra, úgy a
járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges.
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Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre

Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni a tanév megkezdése
előtt. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus
tovább terjedésének megakadályozásában. A sorban állási helyeken (tanári, titkárság, irodák, étkezde,
büfé stb.) jól látható jelzéssel kell segíteni a 1,5 méteres védőtávolság betartását.
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A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi
szempontból biztonságos környezet kialakítása

A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit a 2. számú
melléklet tartalmazza.
A személyi higiéné betartása az intézményben mindenki számára kötelező. Ez magában foglalja a
gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett (eldobható
zsebkendőbe, amit azonnal a szemetesbe dobnak, szükség esetén könyökhajlatba) betartását, illetve az
arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban:
maszk) használatára vonatkozó szabályok (száj és orr eltakarása) betartását. Kérem a diákokat, hogy
gyakorolják ezen szabályok betartását, hogy készség szinten tudják elvégezni a műveleteket, illetve a
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maszkot szabályosan, hosszabb időn keresztül tudják viselni. Kérem a szülőket, hogy ellenőrizzék
gyermekük felkészültségét.
A sorban állás szabályait figyelembe véve a különböző feljelölt helyeken (tanári, titkárság, irodák,
étkezde, büfé, bejárat stb.) a várakozók között a 1,5 méteres távolságot tartani kell.
Fokozottan kell ügyelni az oktatási és kisegítő helyiségek tisztaságára, megfelelő (virucid)
kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek
használatára. Ezek használatakor a Centrum által kiadott takarítási eljárásrendet be kell tatani. A
csoportok váltásakor a takarítási eljárásrend szerinti fertőtlenítést kell biztosítani.
A Centrum által kiadott takarítási eljárásrend tartalmazza a takarítás nyilvántartási és ellenőrzési
rendjére vonatkozó utasítást.
Zárt térben kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos, illetve rendszeres, fokozott intenzitású
természetes szellőztetésre. Az időjárás függvényében lehetőleg tanórán is biztosítani kell a
szellőztetést. Szünetekben kötelező szellőztetni. Klímaberendezés – a szerverhelyiség kivételével –
nem használható.
Az intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatására az összes bájáratnál tájékoztatót kell kihelyezni a
szabályokról, korlátozásokról és fel kell hívni a figyelmet azok betartására.
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A tanórák látogatása, a beiratkozás, belépés az intézménybe

A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével
lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Az irodákban az ügyintézésnél a
munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása és a távolság
betartása kötelező. A közös helyiségekben, különösen a mosdókban kiemelt figyelmet kell fordítani a
távolságtartásra.
Az intézmény területén a maszk viselése – a zárt helyeken, helyiségekben – mindenki számára
kötelező.


A munkatársak munkaidőben akkor tekinthetnek el a maszk viselésétől, ha a területükön más
nem tartózkodik, ha az irodákban legfeljebb 5 fő tartózkodik.



Az oktatók a tantermekben, szaktantermekben, gyakorlati termekben, laborokban
engedélyezhetik a maszk levételét, de a tanuló továbbra is viselheti maszkját.



Az oktató a foglalkozásokon nem köteles maszkot viselni, ha közte és a diákok között
megtartja a 1,5 méteres távolságot.



Az étteremben, és büfében az ételek elfogyasztása idejére a maszk levehető.



A kollégiumban a tanulók szobájában nem kötelező a maszk viselése, ha a szobában csak az
oda beosztott diákok tartózkodnak.

4

Amennyiben az indokolt, a tantermi tanórákon a tanulói létszám csökkentése, megosztása szükség
esetén megvalósítható úgy is, hogy az oktatás online módon, önálló otthoni felkészüléssel szervezhető
meg. Erről a munkacsoport javaslatára az igazgató dönt. A kiscsoportos vagy személyes konzultációs
lehetőséget ebben az esetben is folyamatosan biztosítani szükséges.
A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az
elektronikus levelezést, illetve a KRÉTA 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.
Az online oktatás megszervezéséhez a munkacsoport javaslatára a KRÉTA rendszeren kívül további
platformok is meghatározásra kerülhetnek.
Egyes esetekben indokolt lehet az online oktatási mód részbeni, vagy teljes egészében történő
alkalmazása is.
A tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük), képzésben részt vevők beiratkozásakor,
továbbá az első tanítási napon, a kollégiumi beköltözéssel egyidőben, a szolgáltatások igénybevétele
előtt Intézményi kockázatszűrő nyilatkozatot kötelesek tenni betegség mentes állapotról, és a
járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben
foglalt szabályok betartásáról. (A kérdőívet a 3. melléklet tartalmazza.) Betegséget követően orvosi
igazolás, járványügyi megfigyelés, illetve házi karantént követően a 6. melléklet szerinti Szülői
/gondviselői/ nyilatkozat kitöltése szükséges.
Az online beiratkozás lehetőségét biztosítjuk.

4.1 Belépés az intézménybe
Az iskolába érkező tanulók, oktatók és külső személyek esetében a testhőmérséklet mérés tűrése
kötelező. Belépésnél is tartani kell a 1,5 méteres távolságot. Belépés a portán lehetséges, ahol
rendszeresen mérést végezünk. Lázas állapot esetén a mérés eredményt, vagyis a nevet, osztályt,
testhőmérsékeltet és a percre pontos időpontot fel kell jegyezni. A tüneteket mutató személyt azonnal
el kell különíteni, nem léphet az iskolába, haza kell küldeni. Kiskorú tanulónál a szülőt értesíteni kell
és segítségével kell a hazajutást megszervezni. Az érintettet a hazautazásig az orvosi szobában el kell
különíteni.
Lázas állapot az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál magasabb testhőmérséklet
(jelenleg 37.8 °C, vagy annál magasabb hőmérséklet). Gyanú esetén 2-3 perc után újabb mérést kell
végezni a testhőmérséklet megállapítására.
Külső személyek csak a portán keresztül, a 4. számú melléklet szerinti Intézményi kockázatszűrő
kérdőív kitöltését követően léphetnek az iskolába. A belépés csak nemleges válaszok esetén
lehetséges.
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A belépést bármely koronavírus gyanú esetén meg kell tagadni.
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Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása

A belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani a vonatkozó szabályokat.
A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés
rendszabályok vonatkoznak.
A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszközhasználatot, a 1,5 méteres védőtávolság betartását folyamatosan ellenőrizze.
A gyakorlat során is biztosítani kell a Centrum által kiadott takarítási eljárásrendet betartását.
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.
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A számonkérés, beszámolás rendje

A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt.
A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerül
meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli
számonkérés esetén személyes segédeszközök használata lehetséges, az eszközök a tanulók között
nem cserélhetők, nem adhatók tovább. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után – a higiénés
szabályok betartásával – biztonságosan javíthatók.
Szóbeli, gyakorlati 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.
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Kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok

A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató,
magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél, valamint tanítási szünetet
követően a 3. számú melléklet szerinti Intézményi kockázatszűrő nyilatkozat tétele szükséges.
Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók kerüljenek
egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.
A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő
higiénés szabályok betartása mellett a kollégiumvezető határozza meg. 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
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egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás
szabályait!
A fiúkollégiumban és a leány kollégiumban 1-1 szobát üresen kell tartani, elkülönítési és hatósági
karantén céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt)
berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében.
A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése szükséges a Centrum által kiadott
eljárásrend szerint.
A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ideiglenes ellátását a járványügyi szabályoknak
megfelelően kell megszervezni.
Fertőzésgyanú esetén riasztani kell az ügyeletes kollégiumi nevelőtanárt, aki azonnal intézkedik az
elkülönítésről az erre fenntartott helyiségben, a szülőket értesíti, illetve indokolt esetben bejelentést
tesz a járványügyi

hatóságoknak. Ezt követően értesíti kollégiumvezetőt

(Dózsa Éva

+36/30/9931814), aki tájékoztatja az igazgatót (Tóth Lajos Péter +36/70/1996009). Bármilyen gyanús
eset felmerülésekor az elkülönítést az arról értesülő első oktatónak meg kell kezdeni.
Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje alapján a szükséges azonnali
intézkedések megtételét el kell kezdeni.
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Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások

A tanévnyitó rendezvényt 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.
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.
A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell. Az ünnepélyeket és
megemlékezéseket lehetőleg online kell megszervezni.
Tábor nem szervezhető.
Osztály- vagy egyéb kirándulás a járványügyi helyzet értékelését követően kezdeményezhető az
igazgatónál, aki dönt ennek indokoltságáról.
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Egyéb szabályok, szabadidős létesítmények használata

Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató,
magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző, oktató vehet részt.
A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos tevékenységeket.
A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos
betartására.
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A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra
javasolt hangsúlyt helyezni.
A szellőztetésről folyamatosan gondoskodni kell. Lehetőség szerint szabadban kell az órát
megszervezni.
A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek higiéniai állapotának fenntartása során a Centrum
által előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges.
Az öltözőben egy időben csak egy osztály tanulói tartózkodhatnak. Amennyiben a távolságtartás nem
biztosítható, úgy a páthuzamos tanórák egyikét a szabadban, átöltözés nélkül, sétával kell
megszervezni.

10 Az operatív törzs tájékoztatása
Az intézmény munkanapokon a Centrum által meghatározott időben (jelenleg 13:00, pénteken 12:00)
jelentést küld a Centrum szakmai főigazgató-helyettesének (lantos@veszpremszc.hu) és másolatban
illetékes referensének (pleszinger@veszpremszc.hu) 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. Minta az 5. számú mellékletben.

11 A járványügyi védekezést segítő munkacsoportok
A következő munkacsoportok kerülnek létrehozásra:


digitális oktatási,



oktatásszervezési,



egészségügyi.

A munkacsoportok fő feladata az intézményi szabályozás előkészítéséhez javaslatok megfogalmazása,
illetve a feladatok megszervezésének és ellenőrzésének támogatása.

11.1 A digitális oktatási munkacsoport
Tagjai a Honvédelmi Intézkedési Terv (HIT) szerinti Szervezeti Irányító Csoport (SZICS) elemző,
értékelő tagjai.
Vezeti: Székely Nándor igazgatóhelyettes.
Tagjai: Grau Angéla, Bökönyi-Benedek István Gyula, Kardos Sándor munkaközösség vezetők,
valamint kiegészül Tóth Krisztián rendszergazdával.
Feladata a digitális oktatás előkészítése, támogatása:


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



tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;
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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.

11.1.1 A digitális oktatás feltételeinek biztosítása


A tananyagok elkészítésében, módszertanába a munkaközösségek együtt működnek. Ennek
összefogása a munkaközösség vezetők feladata.



Az osztályfőnököknek jelen eljárásrend bevezetése után két napon belül fel kell mérni, kik
azok a tanulók, akiknek nem áll rendelkezésére megfelelő eszköz a digitális tananyag
elsajátításához, számukra ezeket az iskola biztosíthatja. Hasonlóképpen azok az oktatók,
akiknek nincs az oktatáshoz megfelelő digitális eszköze az iskolából kapnak ilyent.



A kapcsolattartás rendjét, az elvárásokat, a kurzus teljesítésének feltételeit ismertetni kell a
diákokkal. Heti egy alkalommal törekedni kell egy-egy bejelentkezésre, vagy valamilyen
szóban történő kapcsolattartásra.



A MS Office eszközök hiányában nem várható el minden egyes tanulótól, hogy ezek
alkalmazásával oldjanak meg feladatokat. Ez esetben a füzetükben kézzel írt és fénykép
formájában továbbított feladatmegoldásokat is el kell fogadni. Szóbeli feleletekre,
beszámolókra, konzultációkra kínálhat megoldást az internetes video-hívás. Ez előre
egyeztetett időpontban, lehetőleg az órarendnek megfelelő időben történjen. A feladatok
kiadásánál, a számonkéréseknél törekedjünk online tesztgépek alkalmazására (pl.
redmenta.com), vagy nagyobb lélegzetvételű projektfeladatok megvalósítására. Például:
Készíts portfóliót, vagy bemutatót a tananyag egy témájáról! Egyébként is a feladatok
kiadásánál előnyben kell részesíteni a projekt jellegű oktatást.



Gyakorlatorientált tantárgyaknál a diákok által a munkafolyamatokról készített fotó, vagy
videofelvétel alapján tájékozódhatunk az előrehaladásukról. A személyiségi jogokat szem előtt
kell tartani. Pl. testnevelés videózd le, miközben felfutsz a lakhelyed lépcsőin!



A tanuló tevékenységéről (dicséretek, figyelmeztetések, hírek) továbbra is az E-KRÉTA
Elektronikus üzenetküldő alkalmazásán keresztül szükséges a szülőket tájékoztatni.

11.2 Az oktatásszervezési munkacsoport
Tagjai a HIT szerinti SZICS döntés előkészítő tagjai.
Vezeti: Venczel-Gondán Anita gyakorlati igazgatóhelyettes.
Tagjai: Dózsa Éva kollégiumvezető, Kissné Bocskay Zsuzsa, Novákné Szilas Szilvia, Virágh-Karászi
Marianna munkaközösség vezetők.
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Feladata oktatásszervezési módok értékelése és a lehetőségek alapján munkarend kidolgozása:


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,

11.2.1 Oktatásszervezési eljárások


Étkezés beosztása: 4x20 perces beosztás 1. csoport 12:35 – 55 2. csoport 12:55 – 13:15
3. csoport 13:15 – 13:35 4. csoport 13:35 – 12:55. Oktatói ügyelet.



Belépni csak a portán, testhőmérséklet mérést követően, láztalanul lehet. Oktatói ügyelet
segíti.



Nagyszünetben a diákok – az előző óra végét követően – a tanteremben maradhatnak,
tízóraizhatnak az előző órát tartó oktató felügyeletével.



Szülői értekezlet kezdő időpontját eltolással kell megadni. 9. évfolyam 14:00, végzősök 14:30,
többi évfolyam 15:00.



Aki nem tartja be a szabályokat, nem látogathatja az intézményt. A maszk szabályos viselésére
felhívó figyelmeztetést megtagadó tanulót az oktató kísérje ki az iskolából!



A tantermek beosztásánál – lehetőség szerint – csökkentjük a vándorlást.



Értekezleteket az aulában, vagy az udvaron lehet tartani.



Szeptember 18-ig fel kell készülni a digitális oktatásra való átállásra.

11.3 Az egészségügyi munkacsoport
Tagjai a HIT szerinti SZICS ügyeleti tagjai.
Vezeti: Végi József igazgatóhelyettes.
Tagjai: Karhusz Tímea Erzsébet, Varga Szilárdné, Hajdu Gabriella, Horváth Lilla munkaközösség
vezetők.
Feladata a járványügyi szabályok intézményben való alkalmazási rendjének kidolgozása, felügyelete:


épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok
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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.

11.3.1 Egészség megőrzési eljárások


Az iskolába való belépéskor kötelező a kéz fertőtlenítése, és a testhőmérséklet mérésének
tűrése.



Az iskolát csak egészséges, minden betegség tünetétől mentes személy látogathatja.



Az iskola zárt, közösségi tereiben (folyosók, iskolai büfé előtere stb.) mindenki számára
kötelező a szájmaszk használata. Az iskola udvarán, és az osztálytermekben a maszk viselése
ajánlott.



A prevenció érdekében javasolt, hogy a tanulók hozzanak magukkal tartalék maszkot, egyéni
kézfertőtlenítőt, és törlőkendőt, ezeket igény szerint használják is.



A hagyományos üdvözlési formákat (kézfogás, ölelés), a szoros testi kontaktust mindenki
mellőzze!



Amennyiben lehetőség van rá, tanítási órákon is tartsák meg a tanulók a távolságot.



Időjárás függvényében, az ablakokat lehetőleg nyitva kell tartani, szünetben kötelező a
szellőztetés.



Aki magán olyan tüneteket észlel, melyek a koronavírusra utalhatnak, az forduljon
háziorvosához, és ne jöjjön iskolába. A hiányzásról értesítse az osztályfőnökét, az iskolát.
Amennyiben a tanuló karanténba kerül, hiányzása igazoltnak tekintendő. Erről is haladéktalan
értesítést kell adni.



Az a tanuló, akinél iskolaidőben koronavírusra utaló tünetek jelentkeznek, elkülönítőbe
(kijelölt hely az orvosi rendelő) kerül, és az iskolaorvos dönt a további teendőkről. Az
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elkülönítés tényéről értesíteni kell az igazgatót a titkárságon keresztül (+36/70/6413925), aki
értesíti a Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettesét. (Lantos Andrea szakmai
főigazgató-helyettes mobil: 06/70/1996018 e-mail: lantos@veszpremszc.hu”


Amennyiben a fertőtlenítőszer elfogyott a kihelyezett tárolókból, azt a portán kell jelezni.



Az iskolaépület takarítását, fertőtlenítését a Szakképzési Centrum intézményfenntartási és
üzemeltetési vezetőjének 2020.08.27-én kelt munkautasítása szabályozza.
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1. melléklet
A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és
felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:


klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;



felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;



ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres
tisztítására;



padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;



játékok, sporteszközök 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.

2. 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;



izomfájdalom;



nehézlégzés, légszomj;



torokfájás;



láz;



újonnan



hidegrázás;

kialakult

ízérzés-

vagy

szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a
vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:


émelygés,



hányás és/vagy



hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az
utasításait.
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3. melléklet
Intézményi kockázatszűrő nyilatkozat
Iskola: Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium
Név (osztály): ________________________________________________
Kiskorú esetén szülő (nyilatkozattevő) neve: _________________________________
Alulírott nyilatkozattevő úgy nyilatkozom saját magamról, illetve nevezett diákról, hogy tudomásom
szerint nem szenved COVID-19 fertőzésben, továbbá
1. Az elmúlt három nap során nem volt, illetve nem alakult ki
•

láz vagy hőemelkedés (37,8 C);

•

fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;

•

száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;

•

torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,

•

émelygés, hányás, hasmenés.

2.

Nem érintkezett az elmúlt 10 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel.

3.

Nem érintkezett az elmúlt 10 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban

különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt.
4.

Nem járt 14 napon belül külföldön, nem fogadott külföldről érkezett vendéget.

5.

Nem érintkezett az elmúlt 10 napban olyan emberrel, akinek COVID-19 tünete (láza,

köhögése, légszomja) volt.
Amennyiben a nyilatkozatban foglaltak megváltoznak, úgy az iskola/kollégium nem látogatható,
orvoshoz kell fordulni, és értesíteni kell az osztályfőnököt, illetve az iskolát.
Kelt: ______________________
Aláírás: ____________________________
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4. melléklet
Intézményi kockázatszűrő kérdőív
Iskola: Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium
Név (osztály): ________________________________________________
1.

Jelentkezett-e az elmúlt három nap során kialakult

•

láz vagy hőemelkedés (37,5 C);

•

fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom; igen

•

száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel; igen

•

torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,

igen

•

émelygés, hányás, hasmenés?

nem

2.

Érintkezett-e az elmúlt 10 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel?
igen

3.

igen

igen

nem
nem
nem

nem

nem

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

el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?

igen

nem

4.

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

5.

Érintkezett-e az elmúlt 10 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?
igen

nem

Kiskorú esetén szülő neve: ___________________________________________
Kelt: ______________________
Aláírás: ____________________________

igen

nem
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5. melléklet
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6. melléklet

Szülői /gondviselői/ nyilatkozat

Iskola: Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium
Tanuló neve (osztálya): ______________________________________________
Szülő neve: ______________________________________________________
Lakcíme: _________________________________________________________
Büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom.
Gyermekem ___________ -tól __________ -ig házi karantén / betegség miatt a közösségből
hiányzott.
Jelenleg a következő felétételek teljesülnek.
Az elmúlt három nap során nem jelentkezett:

1.
•

láz vagy hőemelkedés (37,8 C);

•

fejfájás, rossz közérzet, fáradékonyság, gyengeség, izomfájdalom;

•

száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel, torokfájás;

•

szaglás/ízérzés elvesztése,

•

émelygés, hányás, hasmenés, bőrkiütés, szemváladékozás.

2.

COVID-19 gyanú, illetve házi karantén kezdetétől eltelt legalább 10 nap.

3.

Gyermekem háziorvosával konzultáltam, tanácsait betartottam.

Kelt: ______________________
Aláírás: ____________________________

