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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a
Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve
összeállította a 2020/2021. tanév kezdésére és lebonyolítására vonatkozó részletes
intézkedési tervet. A dokumentum alapján készült el a Juhász Gyula Református
Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola intézkedési terve.
FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
 Az intézményben folyamatos az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás.
A tanítás megkezdése előtti alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és
felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint kiterjed az alábbiakra:
- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok
vegyszeres tisztítására;
- padló, egyéb textília tisztítására;
- 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.
A nagytakarítást követően az intézményvezető ellenőrzi az elvégzett feladatokat.
 Folyamatosan figyelemmel kísérjük az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020
címen aloldalt, amelyen keresztül az aktuális szakágazati információk mellett a járvány
elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos kiemelt híreket, tájékoztatókat,
feladatokat is nyomon követhetjük.
AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK









Az intézménybe való belépéshez a testhőmérséklet nem érheti el a 37,8 °C-ot.
Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek az intézménybe való belépéskor a
testhőmérséklete 37,8 °C, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és a
testhőmérséklet mérését tizenöt (15) perc elteltével meg kell ismételni. Amennyiben a
megismételt mérés esetén a testhőmérséklet eléri a 37,8 °C-ot, erről a szülőt vagy
a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
Az intézménybe csak az a személy léphet be, aki a portán elhelyezett kézfertőtlenítőt
használta, illetve szájat és orrot eltakaró maszkot visel.
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az
oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
A szülők kötelessége, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK
aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
Az a tanuló vagy oktató, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos,
a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.
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Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi
megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 Az intézményben panaszok-tünetek észlelése utáni azonnali teendők:
az oktató értesíti az iskolavezetést
az osztályfőnök telefonon értesíti a szülőt, egyben megkéri, jöjjön el a gyermekéért
a tanuló elkülönítése a könyvtár melletti kis teremben, amíg a szülő meg nem érkezik
a szülő a háziorvost telefonon értesíti a gyerek állapotáról - a háziorvos dönt a
továbbiakról
 Kiemelt feladat az intézményi csoportosulások megelőzése a tanév folyamán mind az
intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
 Az osztálytermekben gondoskodunk tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben
nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával.
 Óraközi
szünetekben
az
osztályok/tanulócsoportok
csak
abban
az
osztályteremben/szaktanteremben tartózkodhatnak, ahol a következő tanórájuk
kezdődik. Amennyiben a fent említett területet elhagyják, a zárt épületen belül orrszájmaszkot használva közlekedhetnek (közösségi/szociális helységek, lépcsőház)
 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen
a 1,5 méteres védőtávolság.
 Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a
közösségi tereken belül.
 Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás
idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell
kerülni.
 A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során
ugyanazt a tantermet használják. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása
között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végeznünk.
 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák
során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez
mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban)
kell végezni.
 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az
öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy
elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
 A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A
gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi
fertőtlenítőszerrel tisztítjuk a csoportok váltása között.
 A tanévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó
(tanévnyitó/tanévzáró ünnepség, szalagavató, kulturális és egyéb programok)
rendezvény megszervezése során tekintettel leszünk az alábbiakra:
- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása
(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők
körének korlátozása.
 Az osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások nem szervezhetők!
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A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi
előírások betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információkat e-mailben, a
Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) küldött
üzenetekkel is eljuttatjuk a szülőkhöz, az iskola honlapján közzétesszük.
Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével,
illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.
Enni és inni kizárólag a tanteremben vagy az udvaron szabad.
Óraközi szünetekben a tantermet csak indokolt esetben hagyhatják el a diákok.
Az úszásoktatást felfüggesztjük.
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA















Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak
használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden belépő, alaposan
mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (tanulók esetében inkább javasolt a szappanos
kézmosás).
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók osztályfőnöki órán részletes
tájékoztatást kapnak. (Pl. köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás,
esetleg kézfertőtlenítés.)
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a törekszünk a napi többszöri
fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran
érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok,
villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér,
egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható
falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszközt
biztosítunk, azok viselése szükséges.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre,
mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre
is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint
nyitva kell tartani. Óraközi szünetekben a tantermek ajtaja is legyen nyitva.
Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, törekszünk a minél
gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli egyidejű természetes szellőztetésre.
Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton biztosítjuk a folyamatos friss
levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe.
Az iskolában használt sporteszközök, felületét rendszeresen fertőtlenítjük.
ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK



Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
A büfé üzemeltetője felelős az alábbiak betartására:
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Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének – iskolai büfé - tisztaságára, a
rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet
vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával,
valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő
szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni,
hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén
intézkedjen.

KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK






A külföldön tartózkodó, kollégiumban lakó tanulók számára javasoljuk, hogy legkésőbb
augusztus 28-ig érkezzenek meg a kollégiumokba.
Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a határátlépéskor
házi karanténban tartózkodásra kötelezik, ezért a kollégium biztosítja a tanuló
elkülönített elhelyezését és ellátását. A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett,
erre kijelölt laboratóriumokban lehet elvégezni. Mivel a tanuló jogszabályi
kötelezettségének tesz eleget, ezért a tesztelés pénzügyi és adminisztratív terheit az
állam viseli.
A kollégiumi tanulók esetében a kollégiumnak biztosítania kell a megfelelő elkülönítést
addig, amíg a negatív teszteredmények rendelkezésre nem állnak.
A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján
lehetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar állampolgárokkal egy
megítélés alá eső külföldi állampolgár. A magyar állampolgárokkal egy megítélés alá
esik, vagyis az országba való belépés szempontjából magyar állampolgárként kell
kezelni azt is, aki magyar állampolgár családtagja, vagy Magyarországon állandó
tartózkodásra jogosult, valamint az ő családtagjaik, továbbá aki az idegenrendészeti
hatóság által kiadott, 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkezik. Szintén karantén nélkül léphet az országba a határ 30 km-es sávjából
ingázó tanuló.
AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI









Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb
egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően,
amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a
szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői
vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3.
sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint
a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi az
oktató, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés,
zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő
szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban
tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a
koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal
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kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat
tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén
(iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó)
biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell
a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
Amennyiben az egészségügyi ellátás során a tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, jelen
tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele
szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség
és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.
TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE






Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos
megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt
hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint
szükséges eljárni.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN









Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét
fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a t háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos,
házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára
vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK
által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos
teendőket.
A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem
bírálhatja felül.
Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie,
mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
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INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN










Annak érdekében, hogy szükség esetén intézményünk felkészült legyen a munkarend
átalakítására, az oktatói testületnek kidolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel
kell készülnie. Ehhez követjük Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő
módszertani ajánlást.
Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív
Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul
tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény
jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A
további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és
hajtják végre.
A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat
ellenőrzése és támogatása az oktatók és a tanulók online vagy más, személyes
találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával
– történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól
az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli,
digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet meg kell szervezni a szülők támogatása
érdekében. Amennyiben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet,
arról a tankerületi központ gondoskodik.
A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
KOMMUNIKÁCIÓ




Hiteles forrásokból történő tájékozódás céljából az oktatással kapcsolatos híreket a
www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein követjük.
A felmerülő kérdéseink megválaszolására az alábbi e-mail-címről kérünk felvilágostást:
vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu.
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FELSŐOKTATÁSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT FELELŐS
ÁLLAMTITKÁRSÁG
Ágazati iránymutatás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő
megszervezéséhez
(2020. október 1.)
Általános intézkedések
1.
Jelen ágazati iránymutatás célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel
egységes iránymutatásként szolgáljon hazánk valamennyi szakképző intézménye számára a
2020/2021-es tanév lebonyolításához.
2.
Az iránymutatás elsődleges szempontként a szakképzésben részt vevő személyek élet-,
egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a szakképzés folyamatosságának
és az intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány
továbbterjedésének megelőzését veszi figyelembe.
3.
Minden szakképző intézménynek és szakképzési centrumnak kiemelt feladata és
kötelessége a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv folyamatos
aktualizálása – szükség esetén az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is
figyelembe véve. A fenntartó által jóváhagyott intézményi intézkedési tervet a szakképző
intézmény (szakképzési centrumhoz tartozó szakképző intézmények esetén a szakképzési
centrum) köteles a szakképzési államigazgatási szerv feladatkörében eljáró Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) rendelkezésére bocsájtani.
Az NSZFH amennyiben szükségesnek ítéli, további intézkedéseket kezdeményez a
fenntartónál.
4.
Jelen ágazati iránymutatást a szakképző intézmény a Kormány által kihirdetett
egészségügyi válsághelyzet miatti járványügyi készültség során folyamatosan köteles
alkalmazni, előírásait betartani és betartatni. Az ágazati iránymutatás érvényes a szakképző
intézmény, illetve a szakképzési centrum összes működési és képzési helyére.
1. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból
biztonságos környezet kialakítása
1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások,
irányelvek betartása mindenki számára kötelező. 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.
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1.2. A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, foglalkozásait kizárólag a
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott, egészséges, koronavírus megbetegedés
tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú
melléklet tartalmazza.
1.3. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szakképző intézmény épületébe való
belépéskor lázmérés kötelező mind a tanulók, képzésben részt vevők, mind az oktatók
és az intézmény más alkalmazottai tekintetében.
1.4. 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.
1.5. Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt
haladéktalanul értesíteni kell, illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal
nem megoldható, el kell különíteni a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig.
1.6. A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül, továbbá az
iskolába belépéskor 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, ebédlőkben, büfékben, vendéglátóterekben,
irodákban stb.). A 1,5 méteres távolság kötelező betartására fokozottan figyelni kell a
belépéskor kötelező testhőmérséklet mérés során is.
1.7. A vendégek fogadására szolgáló terekben (pl. büfé, könyvtár, ebédlő) lehetőség szerint
plexi védőfallal is el kell választani a dolgozókat a vendégektől.
1.8. Fokozottan kell ügyelni az intézmény minden – oktatási, sport, étkezési, közösségi stb.
– helyiségének tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint
szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. A
termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést és szellőztetést
biztosítani szükséges. 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.
1.9. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni
(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A számítógépek
billentyűzete, kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és
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fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a
szakképző intézmény feladata.
1.10. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre. 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. A készülékek 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.
1.11. Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról:
a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban
tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.
1.12. 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.
1.13. 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.
2. A tanítás megszervezése
2.1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának
figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen.
A tanórákon részt vevő tanulók és oktatók számára a maszk viselése javasolt, az
oktató számára a 1,5 méter védőtávolság biztosítása kötelező.
2.2. A tantermi órák megszervezésekor lehetőség szerint az egy osztály-egy tanterem
elvet kell követni, valamint a vegyes osztályú csoportok kialakítását (pl. idegen nyelv),
a különböző osztályok tanulóinak a találkozását lehetőség szerint kerülni kell, illetve
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on-line térben kell megszervezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a termekben a
tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést a gyakran érintett
felületeken minden alkalommal biztosítani szükséges.
2.3. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tantermi tanórákon a tanulói
létszám csökkentése, megosztása megvalósítható úgy is, hogy a tanulóknak
csoportonként, felváltva a tanítás egy része online módon, önálló otthoni
felkészüléssel projektfeladatok kiadásával szervezhető meg. Ez nem jelenti az oktatók
számára az órák megkétszereződését. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik megfelelő
digitális eszközökkel az otthoni felkészülés időszaka alatti feladatainak elkészítéséhez,
ügyeleti rendszerben biztosítani kell számára az iskola digitális eszközeinek használatát.
2.4. Az online oktatás időtartamáról, és az online oktatásban részt vevők köréről a
szakképző intézmény igazgatója, szakképzési centrum esetén az igazgató javaslatára
a főigazgató a járványügyi hatóság ajánlásának figyelembe vételével dönt a
fenntartó és az NSZFH egyidejű értesítésével.
2.5. A szülőkkel, való folyamatos kapcsolattartás során elsősorban az elektronikus
levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kell alkalmazni.
A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőség
biztosítása is online történjen.
3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános
higiénés rendszabályok vonatkoznak.
3.2. A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató
személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet
tartalmazza.
3.3. 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.
3.4. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos
kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A
gyakorlat során maszk viselése javasolt, amennyiben a másfél méteres távolságot
nem lehet megtartani, vagy egyéb védőeszköz (pl. plexifal) nem biztosított.
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3.5. 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.
3.6. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja –virucid hatású
felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.
3.7. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be
kell tartani.
3.8. 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.

4. A számonkérés, beszámolás rendje (elsősorban a felnőttek oktatására
vonatkoztatva)
4.1. A szóbeli számonkérés napja –-, érintett területe, valamint a várható létszáma előre
tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását. 4.2.
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.
4.3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató
vehet részt.
4.4. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése javasolt, amennyiben a
1.5 méteres távolság nem tartható. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a
munkafelületeken és a segédeszközökön.
5. Kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok
5.1. A kollégiumokban kizárólag egészséges, megbetegedés tüneteit nem mutató, magát
egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél, valamint naponta a
testhőmérés és ennek dokumentálása szükséges. A tüneteket mutató személyt azonnal
el kell különíteni.
5.2. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató
tanulók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.
5.3. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a
megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni. A lakószobákban
csak azok tartózkodjanak, akik abban a szobában laknak. A kollégiumban, ha zárt
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közösségi térben (ide nem értve a lakószobát) több személy együttesen tartózkodik,
és a 1,5 méter távolság nem tartható, 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.
5.4. Kollégiumonként a férőhelyek 5-15%-át kell üresen fenntartani, elkülönítési és
hatósági karantén céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és
kültéren egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság
elkerülése érdekében.
5.5. A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése szükséges. A
közösségi helyeknél szükséges a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és
rendszeres utántöltése.
5.6. A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak
megfelelően kell megszervezni.
5.7. 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
szükséges az azonnali intézkedések megtétele.
6. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata
6.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket
nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.
6.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos
tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek a legalább 2 méteres
védőtávolság folyamatos betartására, mert sportolás közben az erőltetett légzés miatt
nagyobb távolság betartása szükséges
6.3. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél
kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.
6.4. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható
feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.
6.5. A szakképző intézmény kezelésében található vízforgatós medencék vizének
kezelésére vonatkozó előírások szigorú betartása és ellenőrzése (pl. klórszint) szükséges
az NNK irányadó útmutatása alapján.
6.6. A zárt medenceterek és pihenőterek óránkénti átszellőztetése javasolt.
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6.7. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, medencék, egyéb felületek, lábmosók higiéniai
állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön
figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.
7. Az operatív törzs tájékoztatása
7.1. A szakképző intézmény munkanapokon délután 14:00 óráig – a fenntartó egyidejű
tájékoztatása mellett – az operatív törzs által meghatározott adattartalommal jelentést
küld az NSZFH-nak 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 továbbiakban: jelentés).
7.2. A szakképzési centrum részeként működő intézmény a jelentést a szakképzési
centrumnak küldi meg munkanapokon délelőtt 10:00 óráig. A szakképzési centrum a
jelentéseket egy táblázatba összesítve, intézményenkénti bontásban továbbítja NSZFHnak munkanapokon 14:00 óráig.
7.3. Az NSZFH az összesített jelentést munkanapokon 16:00 óráig küldi meg a ITM
Szakképzésért Felelős Helyettes Államtitkárságra, ahonnan az operatív törzshöz
továbbítják.
7.4. 1.4. Az intézmény vezetője, SzC esetén a főigazgató, egyidejűleg értesítik a helyi
önkormányzatot is.
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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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A koronavírus fertőzésekkel kapcsolatos információáramlás a
szakképző intézményekben

Kimutatás a szakképzési intézményekben a tantermen kívüli online
munkarend elrendeléséről

A szakképzésért felelős miniszter 2020. november 10-én egyedi miniszteri határozatot hozott a
szakképzésre vonatkozó szabályokról. A határozatra tekintettel az intézkedési tervünk az
alábbiakkal egészül ki, illetve módosul:
 A közismereti és szakmai elméleti tanórákat, valamint a jelenlétet nem igénylő szakmai
gyakorlati oktatást on-line módon szervezzük.
A digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében


a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a
tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik.



a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas
legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

Iskolánkban a távoktatás elsősorban a Google Classroom alkalmazás segítségével
történik.
Az óraadó oktatók az osztályokkal, csoportokkal előzetesen egyeztetett módon
valósítják meg a távoktatást.
A Zoom programmal lehetőség van a tanár-diák egyidejű találkozására a rendkívüli
Zoom-órarend által kijelölt időpontokban. A Zoom-órarend csengetési rendje és tartalma
is eltér az eddig használt tantermi órarendtől.
Az órabeosztás:
Kezdete

Vége

1.

8:00

8:45

2.

9:00

9:45

3.

10:00

10:45

4.

11:00

11:45

5.

12:00

12:45

6.

13:00

13:45

Facebookon kialakított csoportokon illetve a KRÉTA naplón keresztül gyorsan,
hatékonyan történik az oktatásszervezés. (https://jgymako.e-kreta.hu)
Kérjük a tanulóinkat és a szülőket, hogy figyeljék az összes elektronikus csatornát. (pl:
Facebook/e-KRÉTA napló – üzenetek), használják a kollégák által kiküldött
tananyagtartalmakat, digitális tananyagokat, készüljenek, tanuljanak.
A tantermen kívüli oktatás nem tanítási szünet, hanem egy lehetőség a tanév
folytatására. Kérünk mindenkit az együttműködésre, türelemre, összefogásra és
felelősségteljes viselkedésre!

Az iskolánktól a helyben szokásos módon (honlap - http://www.juhaszgymako.hu,
KRÉTA, Facebook oldal), illetve az osztályfőnökökön keresztül minden szükséges
információt megkapnak.
2020. 11. 11-től (szerda) minden hétköznap küldik a pedagógusok a feladatokat.
A tanár pontos utasítást ad, meghatározza az üzenetben a feladatok elvégzésének határidejét.
A tanár által kiadott feladatot el kell végezni!
A tanulók számára a szokásos iskolaidőre kijelölt tartózkodási hely az otthon,
lehetőség szerint a tanulók ekkor a tananyaggal foglalkozzanak.
Amennyiben a tanuló egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy a digitális tanulási
folyamatban részt vegyen, akkor ennek kezdetét és végét a szülő jelezze az osztályfőnöknek.
Ebben az időszakban a tanuló igazolt hiányzónak tekintendő, és így is kell adminisztrálni.
Ennek a tanévi követelmények teljesítése szempontjából van jelentősége. A 2020. 11. 10-ig
való hiányzásokat természetesen szokásos módon igazolni kell az osztályfőnöknek.
Fényképezzék le az igazolást, és küldjék el az osztályfőnöknek.
Csak az a feladat tekinthető elvégzettnek, amelyik határidőre a megadott módon
visszaigazolásra került a pedagógus számára.




Azon tanulókat és oktatókat, akik nem rendelkeznek az online oktatáshoz megfelelő
eszközökkel, a rendelkezésre álló eszközeink kölcsönzésével segítjük.
Az intézmény nem zár be, az oktatók az iskola infrastruktúráját továbbra is használhatják
az oktatás során.
A jelenlétet igénylő szakmai gyakorlati oktatást a 2/14. esti tagozatos gyógymasszőrök
és gyakorló ápolók részére heti tömbösítésben, kis létszámú csoprtokban szervezzük a
következő szabályok betartásával:
o gyakori szappanos kézmosás, alkoholos kézfertőtlenítés
o a köhögési etikett betartása
o az arc felesleges érintésének elkerülése
o az orrot és a szájat eltakaró maszk használata a foglalkozás teljes ideje alatt
o 1,5 méteres védőtávolság betartása
o kizárólag egészséges személy látogathatja a foglalkozást
o az intézmény területére történő belépéskor kötelező a lázmérés és kézfertőtlenítés
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2021. január 28-án a kormányzati tájékoztató során bejelentésre került, hogy a 2020.
november 4-én kihirdetett, veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatálya
meghosszabbodik.
A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX.
törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján Magyarország
Kormánya úgy döntött, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletben foglalt
intézkedések hatályát 2021. március 1-ig meghosszabbítja.
A 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletben foglalt intézkedések hatályának 2021.
március 1-ig történő meghosszabbítása érinti a nevelési-oktatási intézmények működését
is:
az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól továbbra is digitális munkarendben
működnek,
a szakmai gyakorlati oktatást továbbra is tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben
kell megszervezni, lehetőség szerint kis létszámú csoportokban,
a foglalkozások ideje alatt maszk vagy más, azzal egyenértékű egyéni védőeszköz
viselése továbbra is kötelező,
az elméleti oktatásban résztvevő oktatók a továbbiakban is otthonról és/vagy az iskolából
is végezhetik a digitális oktatással kapcsolatos feladataikat,
az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet mérésnek
alávetni,
az intézménybe belépésre jogosult személyek továbbra is csak abban az esetben
léphetnek be, ha a testhőmérsékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos által
meghatározott mértéket (37,8 °C-ot)

A rendelkezés nem zárja ki tanulók kis csoportokban történő behívását az iskolába, ezért
lehetőséget biztosítunk - az oktatói kérések figyelembevétele alapján - az érettségi
vizsgára készülő osztályok számára, hogy 2021. február 15-től a digitális oktatás
mellett az érettségi vizsga tantárgyaiból, tömbösítve, az iskolában jelenléti
oktatásban, kiscsoportos (max. 10 fő) formában tanári magyarázattal és
szemléltetéssel is megvalósuljon az oktatás.
Az adott napon a jelenléti kiscsoportos foglalkozáson résztvevő diákok, oktatók
mentesülnek a digitális oktatásban való részvétel alól.
Az elkészült csoport/osztály beosztásokat az osztályfőnökök eljuttatják a tanulókhoz!
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A szakképzés 2021. március 8. napjától előreláthatólag 2021. április 7-ig a közismereti
és szakmai elméleti, valamint gyakorlati ismeretanyag oktatását kizárólag on-line
módon, digitális rendben kell megszervezni.
A szakmai gyakorlati oktatást – a szakma jellegétől és a szükséges eszközöktől
függetlenül – digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat
előírásával, elméletigényes tananyagelemek előtérbe helyezésével kell teljesíteni

A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben, a
szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő
visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről alapján:
2. § (4) 2021. május 10. napjától a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények
valamennyi évfolyamán a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.
(5) A köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyama
2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik.
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