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Bevezetés 

A járványügyi intézkedéseinket fenntartónk, az ITM ágazati ajánlásával összhangban, az 

intézményi sajátosságok figyelembevételével hoztuk meg. 

Elsődleges szempont tanulóink és dolgozóink  élet-, egészség-, személyi, vagyon- és 

jogbiztonságának védelme, az intézményi működés -stabilitásának garantálása, valamint a 

koronavírus járvány továbbterjedésének megelőzése.  

Ennek érdekében szeptember elején részletes járványügyi eljárásrendet készítünk, amely a 

járványhelyzet kívánta módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 

A módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok 

figyelembevételével, valamint az ITM vonatkozó új utasításait követve kerülhet sor. 

A teljes eljárásrend elkészültéig az alábbi járványügyi intézkedések érvényesek, amelyek 

minden érintett számára kötelező érvényűek 

Az Intézmény diákjai a járványügyi intézkedéseket az első tanítási napon, osztályszinten 

megbeszélik, ill. a honlapunkon közzétesszük, és a szülőket is tájékoztatjuk. 

 

Járványügyi intézkedések intézményünkben 

 

 A tanárok és technikai dolgozók megismerték az EMMI és az ITM járványügyi ajánlását. 

 Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát 

alkalmazzuk. Ezzel párhuzamosan felkészülünk az online tanítás – tanulás rendszerének 

kialakítására is, annak érdekében, hogy ha szükséges a bevezetés, az átállás 

zökkenőmentes legyen. Ebben a helyzetben is folyamatosan biztosítjuk majd a 

kiscsoportos vagy személyes konzultáció lehetőségét. 

 Az iskola épületében a tanév megkezdése előtt átfogó nagytakarítást végeztünk, az 

épületet fertőtlenítettük. 

 A napi szintű takarítás tartalmazza a felmosást, a felületek fertőtlenítését (asztalok, 

kilincsek) a mosdók fertőtlenítő takarítását. 

 A felmosáshoz, fertőtlenítéshez virucid hatóanyagú szereket alkalmazunk. 

 A gyakran érintett felületeket pl. ajtókilincsek, korlátok rendszeresen – legalább 
kétóránként – fertőtlenítjük. 

 A mosdókban és az ebédlőben kézfertőtlenítő szappant és papír kéztörlőket raktunk ki. 

 A folyosókon, a bejárati kapuknál és a tantermekben kézfertőtlenítő flakonokat, ill. 

készülékeket helyeztünk ki, amelyeket a takarítók rendszeresen ellenőriznek és 

utántöltenek. 



 Az iskola folyosóin tájékoztató plakátokat helyeztünk ki az alapvető betartandó higiéniai 

szabályokról (kézfertőtlenítés, szájmaszk viselése), a mosdókban plakát mutatja be a 

helyes kézmosás lépéseit. 

 Érintésmentes lázmérőket szerzünk be. 

 Mindkét bejárati kaput megnyitjuk reggelente. A tanulók pontos beosztás szerint 

használhatják a bejárati kapukat. Erről az osztályfőnökök adnak tájékoztatást. 

 A biztonságos, ajánlott 1,5 méter távolságtartás nem mindig tartható be az épület 

adottságai miatt, ezért a szájmaszk viselése a folyosókon, a mellékhelyiségekben és az 

osztálytermekben tanár és diák számára egyaránt kötelező.  

 Ügyintézés céljából az iskolánkba látogató személyek számára a szájmaszk viselése 

kötelező. 

 A géptermekben a számítógépek billentyűzeteit a szünetekben fertőtlenítjük. 

 Az osztálytermekben folyamatosan szellőztetünk, ha az idő megengedi, nyitott 

ablakoknál, egyébként nyitott ajtónál folyik a tanítás. 

 Olyan terembeosztást alakítunk ki, hogy az osztályoknak vagy csoportoknak lehetőség 

szerint alig kelljen termet váltaniuk, vagy egy közeli terembe kelljen menniük. Új csoport 

érkezésekor a teremben elvégezzük a szükséges fertőtlenítést. 

 Szeptember 1-jétől mindaddig, amíg a járványügyi veszélyhelyzet indokolja, 

tanteremként használjuk a tornatermet is. 

 A két kisebb géptermünket (III. 46. és 48. termek) összenyitottuk. 

 A tornaterem és az öltözők kis mérete miatt a testnevelés órákat átszervezzük. Amíg az 

idő engedi, szabadtéri foglalkozásokat tartunk az udvaron, az UTE sportpályáin vagy az 

iskola környékén. Később elméleti vagy online oktatást szervezünk, vagy a tanulók otthon 

végzendő feladatokat kapnak. 

 Az étkezés rendjét átszervezzük, szükség esetén beosztást készítünk az ebédelő tanulók 

és dolgozók számára. 

 A tanári ügyeletet úgy alakítjuk át, hogy az épület minden részében figyeljék kollégáink, 

hogy ne alakuljon ki tanulói csoportosulás.  

 A beteg tanuló, ill. dolgozó elkülönítésére szolgáló helyünk az orvosi szoba (II. 41.) 

 Az írásos tájékoztatókat az iskola honlapján vagy az e-KRÉTA rendszerén belül juttatjuk 

el minden szülőhöz. A tanulókat az osztályfőnök szintén az e-KRÉTÁ-n keresztül, illetve az 

„osztálycsoportba” eljuttatott információk révén tájékoztatja. 

 

Járványügyi intézkedések a tanulók számára 

 

 A tanítási órákon kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató 
vehet részt. A megbetegedésről az iskolát haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 Az iskola bejáratainál belépéskor mindenki köteles a kezét fertőtleníteni. A belépést 

pedagógusok felügyelik napi beosztás szerint. 

 Az iskola környezete egyik irányból sem teszi lehetővé a gyalogos- és a személygépkocsi- 

forgalom miatt, hogy a tanulók beléptetése a 1,5 méteres védőtávolságot tartva 



történjen, ezért az iskolába érkező tanulóktól és természetesen a pedagógusoktól is azt 

kérjük, hogy az épület környezetébe érve már szájmaszkot viseljenek a sorban álláskor. 

Az Intézménybe történő belépés is kizárólag szájmaszkban történhet. 

 A 1,5 méteres védőtávolság az iskola falai között, az összességében közel 500 főt számláló 

tanuló, pedagógus és egyéb dolgozói létszám együttes bent tartózkodása és mozgása 

esetén nem biztosítható, ezért a zárt közösségi terekben, a folyosókon, valamint a 

büfében és az ebédlőben való sorban álláskor kötelezővé tesszük a szájmaszk 

használatát az iskolában tartózkodó minden tanuló és dolgozó számára. Ugyancsak 

kötelező a szájmaszk használata a reggeli sorban álláskor is. 

A szájmaszkok folyamatos biztosítását azonban iskolánknak nem áll módjában vállalni. 

 A tanítási órákon minden diák csak a saját könyveit és segédeszközeit használhatja. A 

könyvek és segédeszközök kölcsön adása, egymás közötti cseréje tilos. 

 Diákjainkat arra kérjük, hogy saját és társaik egészségének megóvása érdekében, 
lehetőleg érkezéskor és távozáskor se csoportosuljanak, az óraközi szüneteket lehetőleg 
a kijelölt, szellőztetett tantermükben töltsék, nagyszünetben pedig az iskola udvarán 
tartózkodjanak, és tartsák be a higiéniai előírásokat. Ez magában foglalja a gyakori 
szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, az arc felesleges érintésének 
kerülését, a köhögési etikett, valamint a szájmaszk használatára vonatkozó szabályok 
betartását.  

 

Előírások, kérések a szülők számára a járványügyi veszélyhelyzetben 

 Kérjük, hogy a tanév első hetében töltsék ki és mielőbb küldjék vissza az 

osztályfőnöknek a járványügyi kérdőívet. 

 Lázas, beteg gyereket ne engedjenek iskolába! A megbetegedésről azonnal tájékoztassák 

az iskolát (osztályfőnök, iskolatitkár)! 

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés áll fenn.  

 Amennyiben gyermeküknél a koronavírus-fertőzés tüneteit észlelik, a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi 

vizsgálatról! (Az ITM ágazati ajánlásának 1. sz. mellékletét a tünetekről levelünk végén 

olvashatják.) 

 A tanárokkal és az iskolavezetéssel elektronikus levelezéssel (e-napló, osztálycsoportok) 

vagy telefonon tartsák folyamatosan a kapcsolatot! 

 Ügyintézés céljából az iskolánkba látogató szülőknek a szájmaszk viselése kötelező. 

 Kérjük, biztosítsák napi szinten gyermekük számára a szájmaszkot. A szájmaszkok 

folyamatos biztosítását iskolánknak nem áll módjában vállalni. 

 A szülők támogatását kérjük abban is, hogy gyermekük számára napi szinten 

biztosítsanak egy ún. tisztasági csomagot kisebb kiszerelésű, vírusölő kézfertőtlenítő 

géllel, papírzsebkendővel és esetleg egy kis szappannal, amit a diák szükség esetén 

bármikor használni tud. 



 

A járványügyi protokoll előírásainak betartása mindannyiunk közös érdeke és felelőssége. 

Nagy fegyelmezettséget, türelmet és odafigyelést igényel a diákoktól, szülőktől és az iskola 

minden dolgozójától. 

 

 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ágazati ajánlás a szakképzés 
egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez című 

dokumentumának 1. számú melléklete 
 

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. 

 

 


