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1. A szakképzési feladatok 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 Kormány 104/2021. (III.5.) Korm. rendelete értelmében a 2021. március 8. és április
7-e közötti időszakban az iskolába csak az iskola alkalmazottai léphetnek be. Az iskola
épületeit, rendezvényeit, tanóráit és gyakorlati óráit kizárólag egészséges, koronavírus
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja a 431/2020. (IX.18.) Korm.
rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében. Az első tanítási napon minden tanuló
nyilatkozatot tesz annak igazolásra, hogy az elmúlt két hétben nem járt sárga vagy piros
kockázati besorolású országban.
Felelős: osztályfőnökök
1.3. Az iskola épületébe csak az itt tanuló diákok, valamint dolgozói léphetnek be. Egyéb
személy csak alapos indokkal tartózkodhat az intézményben. Belépéskor a testhő
mérése, a kézfertőtlenítés, valamint a pretriage elvégzése kötelező. 2020. október 1-től
a 431/2020 (IX.18.) Korm. rendelet értelmében az épületbe való belépéskor a
testhőmérséklet mérése kötelező, azt megtagadni nem lehet. Amennyiben valakinél az
országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál magasabb testhőmérséklet
igazolódik, az intézménybe nem léphet be. Kiskorú tanuló esetében a szülőt
haladéktalanul értesíteni kell, és a tanulót a szülő megérkezéséig el kell különíteni.
Belépés csak a szájat és orrot eltakaró maszkban lehetséges. A testhőmérés zavartalan
lebonyolítása érdekében az iskolába való érkezés legkésőbbi ideje 7:15 perc. Az
intézménybe való belépés csak a Körépület felől lehetséges.
A kötelező testhőmérés a gyakorlati képzőhelyek esetében is kötelező. 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 értesíteni. A bejáratnál elhelyezésre
kerül kézfertőtlenítő automata, melynek használata kötelező.
Felelős: technikai dolgozó, iskolatitkár
1.4. A személyi higiéné betartása az iskola minden tagjának kötelező. Ez magában foglalja
a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett
betartását, valamint a szájat és az orrot eltakaró maszk használatára vonatkozó
szabályok betartását, a gyakorlati órákon való részvétel esetén is. A maszk használata a
folyosókon, a közösségi terekben kötelező.
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1.5. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása és betartatása kötelező az intézmény
területén belül. A sorban állás szabályait figyelembe véve, valamint a kötelező
testhőmérés során is a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani.
Felelős: oktatók, ügyeleti beosztás szerint
1.6. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek az iskolában a maszk viselése kötelező, és
gondoskodni

kell

megfelelő

tájékoztatásukról

a

járványvédelmi

előírások

vonatkozásában.
1.7. Fokozottan kell ügyelni az oktatási, gyakorlati, sport, könyvtári létesítmények
tisztaságára, megfelelő kézfertőtlenítő szerek, valamint felületfertőtlenítő szerek és
takarítószerek használatára, melyeket a megfelelő koncentrációban és megfelelő
behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek
folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről és dokumentálásáról gondoskodni
kell. Felelős: technikai dolgozó, iskolatitkár
1.8. A gyakran érintett felületeket rendszeresen- minimum kétóránként- fertőtleníteni kell,
mely feladat elvégzését dokumentálni kell.
Felelős: technikai dolgozó, iskolatitkár
1.9. Zárt térben – különösen a tantermekben- figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy
rendszeres szellőztetésre.

2. A tanórák látogatása
2.1.

A Kormány 104/2021. (III.5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes
szigorításáról alapján 2021. március 8. napjától a középfokú iskolákban a digitális
oktatás tovább folytatódik. A 2021. március 8. és április 7-e közötti időszakban személyes
jelenlétű kiscsoportos foglalkozásokra nincs lehetőség; a közismereti, szakmai elméleti
és gyakorlati oktatás is online formában valósul meg.

2.2.

A szakmai gyakorlatok teljesítése a fenti időszakban szintén digitális munkarendben,
projektfeladat elkészítésével teljesíthető a duális képzőhellyel egyeztetettek alapján.

2.3.

A tanórák és a gyakorlat megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy lehetőség
szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Amennyiben a 1,5 méteres
védőtávolság nem tartható, maszk viselése javasolt. Az oktató számára a 1,5 méteres
védőtávolság biztosítása kötelező.
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, oktatók

2.4.

Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tantermi órákon a létszám
csökkentése megvalósítható úgy is, hogy csoportonként, váltva a tanítás egy része online
módon, önálló otthoni felkészüléssel történik. (hibrid oktatás) Ha a tanuló nem
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rendelkezik a tanuláshoz feltétlen szükséges digitális eszközzel, ügyeleti rendszerben
biztosítható számára az eszközhasználat.
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnökök
2.5.

A tantermekben kézfertőtlenítő folyadék kerül elhelyezésre, melynek használata a
terembe való belépéskor mindenki számára kötelező.

2.6.

A használt papír zsebkendőket és kéztörlőket az erre szolgáló hulladáktároló edényben
szükséges elhelyezni.

2.7.

A tanórákon használt eszközök, berendezések folyamatos fertőtlenítése kötelező.

2.8.

Törekedni kell arra, hogy az egyes tanulócsoportok minél kevesebb alkalommal
változtassák tantermüket. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a termekben a tanulói
csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

2.9.

A testnevelés órák megtartása során – az időjárási adottságok figyelembevételéveltörekedni kell, hogy a foglalkozások a szabad levegőn legyenek lebonyolítva.
Amennyiben az időjárás nem engedi, úgy zárt térben biztosítani szükséges a kellő
védőtávolságot, valamint a közelséget igénylő feladatok elvégzését.

2.10. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás
elsődleges csatornája a Kréta rendszer és az elektronikus levelezés. Személyes
jelenléttel szülői értekezlet és fogadóóra nem tartható. Lehetőség szerint törekedni kell
az online kapcsolattartásra.
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3.

A számonkérés, beszámolás és vizsgák rendje
3.1. A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre
tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok
betartását. A szakmai vizsgák szerevezése során az ITM JEF/36644/2020-ITM egyedi
miniszteri határozata az irányadó, betartása kötelező.
3.2. 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.
3.3. 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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4. Iskolai rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások
4.1. Az iskolai rendezvényeket az időjárás függvényében a szabadban, a 1,5 méteres
védőtávolság biztosításával kell megszervezni.
4.2. A zárt térben megrendezésre kerülő iskolai rendezvényeken, programokon a maszk
használata kötelező, ha a 1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben
tartható a 1,5 méter távolság, a maszk viselése javasolt. Az iskolai rendezvények
(gólyaavató, diáknap, szalagavató) megtartása nem ajánlott, a munkatervben
meghatározott őszi időpontok a tavaszi időszakra tolódnak.
4.3. Közvetlen személyes kontaktust igénylő programok nem szervezhetőek.
4.4. Délutáni szakkörök, diáksportköri foglalkozások nem szervezhetőek.
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5. Tájékoztatás formája
Diákok, dolgozók, szülők: írásban az első tanítási napon kiadott tájékoztató formájában, valamint
a Kréta rendszer elektronikus felületein.
Az intézménybe látogatók: bejáratnál tájékoztató kifüggesztésével, valamint az iskola honlapján
kaphatnak információt az intézményre vonatkozó szabályokról.
A szülőkkel való kapcsolattartás módja: Kréta rendszer, email, telefon és online szülői
értekezletek.

Sarkad, 2021. március 5.

Molnárné Juhász Annamária
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!
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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?
6. Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.
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