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Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

  

 Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, 

irányelvek betartása mindenki számára kötelező. 

 Az intézmény épületét kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem 

mutató személy látogathatja. A lehetséges tüneteket az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 A személyi higiéné betartása az intézmény minden dolgozója, diákja, látogatója 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 maszk használatára vonatkozó szabályok 

betartását.   

 A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szakképző intézmény épületébe való 

belépéskor lázmérés kötelező mind a tanulók, mind az oktatók és az intézmény más 

alkalmazottai tekintetében. 

 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. 

 Nagyon fontos a megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül, 

illetve az iskolába belépéskor.  

 Ügyintézés során a sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 

méteres távolságot kell tartani. Ezt a padlóra ragasztott jól látható jelzéssel biztosítjuk. 

A 1,5 méteres távolság kötelező betartására fokozottan figyelünk a belépéskor kötelező 

testhőmérséklet mérés során is. 

 A gyakran érintett felületeket két óránként fertőtlenítjük, amelyről folyamatosan 

dokumentáció készül. A kitöltendő dokumentumot a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 A kéz- és felületfertőtlenítő szerek beszerzéséről folyamatosan gondoskodunk, melynek 

felelőse az intézmény gondnoka. 

 Zárt térben folyamatos vagy rendszeres természetes szellőztetést alkalmazunk.  
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A fentebb részletezett szabályok kialakítására és betartására intézményünkben Egészségügyi 

munkacsoport alakult. 

Feladatai:  

 épületbe való belépéssel kapcsolatos szabályok 

 a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, 

ellenőrzési rend meghatározása; 

 távolságtartás szabályainak meghatározása; 

 a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása; 

 a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje; 

 

Egészségügyi munkacsoportért felelős vezető: Péntek Angelika 

Munkacsoport tagjai: Bereczki Mária, Szabó Attila 

 

A tanórák látogatása 

  

 A szakképzés 2021. március 8. napjától előreláthatólag 2021. április 7-ig a közismereti 

és szakmai elméleti, valamint gyakorlati ismeretanyag oktatását kizárólag online 

módon, digitális munkarendben szervezzük. 

 Az oktatók és pedagógusok otthonról látják el digitális óráikat. 

 A tanulókkal, szülőkkel, képzésben résztvevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során 

továbbra is az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli 

lehetőségeket preferáljuk.  

 A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőség 

biztosítása szintén online történik. 

 Az érettségi vizsgára, illetve szakmai vizsgára készülő tanulók, képzésben részt vevő 

személyek számára biztosítjuk az online konzultáció lehetőségét, azonban a tanulók 

személyes megjelenése 2021.03.08. és előreláthatólag 2021.04.07. közötti időszakban 

nem lehetséges. 
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A tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállás intézményi szintű 

szabályrendszerének kialakítására intézményünkben Oktatásszervezési munkacsoport 

alakult. 

 

Feladatai: 

 évfolyamok digitális óráinak elrendezése 

 a digitálisan zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel 

szabályainak meghatározása; 

 online szülői tájékoztatók, értekezletek rendje; 

Oktatásszervezési munkacsoportért felelős vezető: Kissné Komiszár Krisztina 

Munkacsoport tagjai: Buzás Anita, Gál Katalin 

 

Digitális tanórák 

 

 Tanulócsoportjaink a 9-12. évfolyamon a Google Classroom felületén, 13-14. 

évfolyamon pedig a Neo felületén keresztül kapják feladataikat. 

 Az oktatás az aktuális órarendnek megfelelően, tömbösített formában zajlik. 

 Oktatóink minden tanórán lehetőséget biztosítanak az egyéni, online konzultációra. 

 A digitális tanórák dokumentálása szintén a Kréta naplóban történik, ahol minden 

esetben feltüntetésre kerül az adott órán használt digitális platform a házi feladat fülön 

keresztül. 

A digitális oktatás támogatására intézményünkben Digitális munkacsoport működik, melynek 

feladatai: 

 a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő 

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása; 

 tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása; 

 oktatók támogatása digitális módszertan alkalmazása során 
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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 felmérése  

Digitális munkacsoportért felelős vezető: Kürti Miklósné 

Munkacsoport tagjai: Ledvina Hajnalka, Takács Tamás 

 

Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

 

A szakmai gyakorlati oktatást szintén digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, 

projektfeladat előírásával, elméletigényes tananyagelemek előtérbe helyezésével kell 

teljesíteni. A digitális munkarend megszervezéséről az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen 

dönt. 

A számonkérés, beszámolás rendje 

 

 A számonkéréseket kizárólag online formában szervezzük. 
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MELLÉKLET 
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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 

 

Gyakran használt felületek fertőtlenítése (kilincsek, kapcsolók, korlát, klaviatúra) 

Dátum Időpont Emelet Név Aláírás 

2020.09.01. 8.30 Földszint   

2020.09.01. 8.30 1.   

2020.09.01. 8.30 2.   

2020.09.01. 8.30 3.   

2020.09.01. 8.30 4.   

2020.09.01. 10.30 Földszint   

2020.09.01. 10.30 1.   

2020.09.01. 10.30 2.   

2020.09.01. 10.30 3.   

2020.09.01. 10.30 4.   

2020.09.01. 12.30 Földszint   

2020.09.01. 12.30 1.   

2020.09.01. 12.30 2.   

2020.09.01. 12.30 3.   

2020.09.01. 12.30 4.   

2020.09.01. 14.30 Földszint   

2020.09.01. 14.30 1.   

2020.09.01. 14.30 2.   

2020.09.01. 14.30 3.   

2020.09.01. 14.30 4.   
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