COVID 19 ELJÁRÁSREND
Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Az intézkedési terv célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.)
Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel útmutatóul szolgáljon A
Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
számára a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez, illetve lebonyolításához.
1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
1.1 Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. A takarítás
megkezdésének időpontja: 2020. augusztus 24. A takarítás kiterjed az összes tanterem, szertár,
szociális helyiség, iroda, folyosó, tornaterem, könyvtár, kollégium összes helyisége, tanműhely
területére. Az udvarosok a járdák és az udvar takarításával, gyommentesítésével segítik a
folyamatot. Felelős: Igazgató, Műszaki vezető.
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges
virucid hatású felület és kézfertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. A fertőtlenítő
szereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint,
megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell használni. Ezek dokumentálását az
Igazgató ellenőrzi. A tisztítószerek megrendelését a gazdasági hivatalunk bonyolítja le.
Beszerzése, elosztása a műszaki vezető és a raktáros feladata.
1.4 Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 című aloldal és a COVID 19 oldal látogatása,
az ottani utasítások követése a felelősök feladata.
1.5 A személyes megjelenést igénylő tanévnyitó konferenciák, szülői értekezletek helyett az
intézmény törekszik az online tájékoztatás használatára. A 9. évfolyamos tanulóknak az udvaron,
távolságtartás betartásával rendezünk tanévnyitót, a többiek a tantermekben vannak az
osztályfőnök vezetésével.
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
2.1 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az
oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működésében csak egészséges és tünetmentes
dolgozó vehet részt. Az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket arról, 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. Szeptember 1-én a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban
voltak – e külföldön, találkoztak-e fertőzésgyanús személlyel, és orvosi igazolással igazolják,
hogy a gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e. Amennyiben az iskolában a gyereknél a
vírusra utaló tüneteket észlelünk, elkülönítéséről, felügyeletéről gondoskodunk (iskolai védőnő)
a kollégiumban kijelölt szobákban, a szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinnie gyermekét.

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. Igazolt hiányzásnak tekinthető,
ha a gyermek hatósági karanténba kerül. Ezen időszakban a pedagógussal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt 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.
2.2 Intézményünkben megtesszük a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások
megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt
(fokozott tanári ügyelet, portások, később iskolaőr bevonása) ezért osztályokat igyekszünk saját
tanteremben elhelyezni. A – B tanítási hetet hoztunk létre, a gyakorlatokat tömbösítettük. A
termek közti vándorlás csak szakteremnél és csoportbontás esetén lehetséges. (pl. ha több szakma
van egy osztályban.)
2.3 Az osztálytermekben gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, belépéskor a kezek
fertőtlenítéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
2.4 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható
legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi
tereken, úgy az ott tartózkodás idején ajánlott a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A belépő
idegenek (szülő, vendég) csak az auláig jöhet be, szájmaszk használata számára kötelező.
2.5 Az iskolában a csengetési rend támogatja a tanórák közötti szünetben a 2.4 pontban jelölt
védelmi intézkedések betartását, és elősegíti a védőtávolság megtartását.
2.6 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni.
A szaktantermek, nyelvi termek, csoportbontáshoz szükséges kivételével az osztályok a tanítási
nap során ugyanazt a tantermet használják. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása
között a tantermekben felületfertőtlenítést végezünk akár tanári közreműködéssel is.
2.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren, a Városi Sportcsarnok bérlésével,
a városi uszoda igénybevételével tartjuk meg. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust
igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel
(párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
2.8 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. Ennek érdekében a csak fiús vagy csak lányos osztályok a
tantermükben öltöznek. Becsengetéskor értük felmegy az órát tartó tanár, aki zárja a tantermet
is. Az ott hagyott értékekért az iskola felelősséget nem vállal. Az öltözőket a testnevelő kollégák
zárják.
2.9 A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati
képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel
tisztítani kell a csoportok váltása között. Amennyiben ez nem lehetséges a rendelkezésre álló
ózongenerátor használatával ezeket a tanműhelyeket, azok légterét minden pénteken, tanítás után
fertőtleníteni kell. Az eszközök fertőtlenítésébe a takarítók mellett az oktató kolléga is részt vesz,
ezekért felel.

2.10 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó
(pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) rendezvény megszervezése során
tekintettel van az iskola vezetősége az alábbiakra:
- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartására,
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartására (távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés, szellőztetés),
- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezésének előírásaira,
- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontására és a résztvevők körének korlátozására.
2.11 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi
megvalósítása lehetséges, de ezt az iskola vezetésével egyeztetni kell. A külföldre tervezett
kirándulásokat elnapoljuk (Erasmus +, Határtalanul)
2.12 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások
betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és
Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az intézmény honlapján, Facebook oldalán küldött
üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz.
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
3.1 Az intézmény minden bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak
használatára táblákkal, piktogramokkal hívjuk fel a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor,
étkezések előtt és után minden belépővel alaposan kezet mosatunk vagy fertőtlenítetjük a kezét (a
gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
3.2 A szociális helységekben biztosítatjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő
hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk, textil
törölköző használata kifejezetten kerülendő.
3.3 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos
kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot az intézmény egész területén.
3.4 A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók osztályfőnöki óra keretében kapnak
részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. Ezen részt vesz az ápolónő mellett
az intézményi védőnő, szükség esetén az iskolaorvos is. A gyermekeknek megtanítjuk az
úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a
használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri, beosztásnak megfelelő
fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben, tanműhelyekben)
elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk 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 takarító személyzet munkaidejének megosztása, lehetőség szerint

létszámuk növelése (közmunkások, dolgozói felvétel), kettő óránkénti fertőtlenítés a folyosókon,
mosdókban, aulában is ezt igazolja. A takarítást végző személy aláírásával, nyomtatványon
igazolja a munka elvégzését, melyet az igazgató, ápolónő, műszaki vezető ellenőriz.
3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók, dolgozóink,
oktatóink egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek
megfelelő védőeszközöket biztosítunk és azok viselése szükséges azt a műszaki vezető ellenőrzi.
Az intézményi fertőtlenítő nagytakarítást szeptember 1-ig elvégezzük, mely során figyelembe kell
venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását. A tanév során az osztályok váltása között a
tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. A vírus inaktiválása érdekében fokozottan
ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére, melyről
külön beosztás készül.
3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelten figyelünk 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. Mivel egy
tanteremben vannak az osztályok ezt a „hetes rendszer” visszaállításával és a fokozott tanári
ügyelettel biztosítjuk.
3.8 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, az oktató kollégáknak
javasoljuk a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű
alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a
folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe.
3.9 Az iskolában használt játékok, sporteszközök, kültéri sporteszközök felületét rendszeresen
fertőtlenítjük.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. Ezt a
feladatot megosztjuk a konyhát bérlő céggel. A felületek tisztításakor ügyelnünk kell a környezet
vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint
gyakoribb fertőtlenítéssel.
4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására
vagy kézfertőtlenítésére. Ezt nem csak ellenőrizzük, hanem oktatjuk is az osztályfőnökök, az
iskolai védőnő, ápolónő bevonásával.
4.3 Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás
esetén a védőtávolság betartható legyen. Ennek megvalósítása érdekében a 11,40-től 12,00-ig
tartandó nagyszünetben tanműhelyes tanulók nem étkezhetnek az ebédlőben. Az ő ebédeltetési
idejük 12,15-kor kezdődik. A kollégisták reggeliztetése, vacsoráztatása napirend pontos
betartásával/betartattatásával biztosítható.
4.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztán tartására,
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelnie a konyha üzemeltetőjének. Átmenetileg célszerűbb kis,
egyéni igények biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket
megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében. A
kihelyezett tányérok, evőeszközök fogdosása tilos, amelyiket megfogta a dolgozó, vagy tanuló,

azt ki kell vennie. Egyeztetés eredményeként az ételt osztók adják a tányért, evőeszközt is, vagy
papír tasakban, előre csomagolva kerül a tanulóhoz, oktatóhoz.
4.5 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet,
vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten
fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható
alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő. Mivel intézményünkben az étkezés
kiszervezésre került, ezek feladata a főzőkonyha üzemeltetőjét terhelik.
4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő
hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák
cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök,
tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni
csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden
használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott. Mivel
intézményünkben az étkezés kiszervezésre került, ezek feladata a főzőkonyha üzemeltetőjét
terhelik. Az abroszok, székpárnák mosását intézményünkben az erre kijelölt takarítónő végzi,
fertőtlenítő mosószer használatával.
4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell
biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. A konyha
üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és
betegség gyanúja esetén intézkedjen.
5. KÜLFÖLDRŐL
SZABÁLYOK

ÉRKEZŐ

KOLLÉGIUMI

TANULÓKRA

VONATKOZÓ

5.1 A külföldön tartózkodó, kollégiumban lakó tanulók számára javasoljuk, hogy legkésőbb
augusztus 28-ig érkezzenek meg a kollégiumba.
5.2 Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a határátlépéskor házi
karanténban tartózkodásra kötelezik, azt saját otthonában köteles teljesíteni. Az iskola és
kollégiuma nincs felkészülve a karantén szolgáltatásaira, elvárásainak teljesítésére.
5.3 A kollégiumi tanulók esetében a kollégiumnak biztosítja két vendégszoba (fiú, leány)
kijelölésével a megfelelő elkülönítést addig, amíg a szülő tünetek észlelése és értesítése után a
tanulót haza nem viszi. Ezután a szobát teljesen áttakarítjuk, fertőtlenítjük vírusölő szerekkel,
ózon generátorral.
6. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
6.1 A kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés
tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be, melyet 3 napnál nem
régebbi orvosi igazolással igazol. A beköltözésénél a tünetek esetleges meglétéről kikérdezzük a
beköltöző tanulókat. Ennek dokumentálása és testhőmérés megoldott a kollégiumban.
6.2 A kollégiumokban lakó tanulók figyelmét felhívjuk, hogy ha bármilyen betegségre utaló
panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért a
kollégiumi/diákotthon a felelős a szülő helyett, ezért a lakókat naponta kikérdezik a csoportvezető
nevelő tanárok (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén

testhőmérséklet mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A koronavírus
megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük az erre kijelölt szobákban.
6.3 A beköltözési folyamatot úgy szervezzük térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres
védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.
6.4 Az elhelyezés során törekszünk arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók
kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.
6.5 A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a
megfelelő higiénés szabályok betartása mellett határozzuk meg. A kollégiumban/diákotthonban,
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 egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben lehetőség
szerint tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.
6.6 Kollégiumban két szobát jelöltünk elkülönítés céljából. Az itt tartózkodás csak addig
engedélyezett, amíg a tanulót a szülő haza nem viszi. Ez után a szobát teljes körűen takarítani,
fertőtleníteni kell virucid szerekkel és ózon generátorral.
6.7 A közös használatú helyiségeket fokozottan takarítjuk és rendszeresen fertőtlenítjük. A
közösségi helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítő készüléket helyeztünk ki, melyek
feltöltöttségét folyamatosan ellenőrizzük, dokumentáljuk.
6.8 Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges (amihez kikérjük a helyi
ÁNTSZ szakmai segítségét), melynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban
megvalósul. Ezzel párhuzamosan az NNK honlapján elérhető általános eljárásrend alapján
szükséges az azonnali intézkedések megtétele. Erről tájékoztatjuk a kollégákat és a kollégiumi
nevelői szobában kifüggesztésre is kerül.
7. ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
7.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartanunk. Ennek megfelelően, amennyiben az
egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb
feladatokat maradéktalanul el fogjuk végezni.
7.2 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 a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és
a tanuló folyamatos együttműködését.
7.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, 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
csökkentenünk kell, amit természetesen betartunk.

7.4 Az egészségügyi ellátás során betartjuk az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól
függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által
kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett
utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő) biztosítjuk a szappanos
kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a
gyakori szellőztetésről.
7.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél 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.
8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
8.1 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 gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
8.3 A gyermek, 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.

9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
9.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a
szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodnunk (oktató, kollégiumi csoport vezető, igazgató
helyettesek), akinek a figyelmét fel kell hívnunk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a
gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak
el.
9.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
9.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel
rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre (iskolai ápolónő, védőnő, iskola orvos). 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.
9.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

9.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet
miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
10.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén az iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására,
a nevelőtestületnek kidolgozta a saját protokollját és bevezetésére felkészült. Ehhez követnie kell
az intézménynek az Oktatási Hivatal honlapján, vagy ITM honlapján közzétételre kerülő
módszertani ajánlást.
10.2 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat
és kontaktkutatás eredménye alapján értesíteni kell a fenntartót, hogy az intézménnyel
jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
10.3 Az adatok alapján a fenntartó megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben
más munkarendet. 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.
10.4 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése
és támogatása a pedagógusok 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.
11. KOMMUNIKÁCIÓ
11.1 Nyomatékosan kérjük az oktatókat, szülőket, tanulókat, hogy hiteles forrásokból
tájékozódjanak, és ennek fontosságára hívják fel az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az
oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
11.2 Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztak létre
(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési
szakterület munkatársai válaszolják meg.
11.3 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott
és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

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 íz érzés-, 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.

2. számú melléklet

Nyilatkozat
Név………………………………………………………………….

Születési idő...………………………………………

Lakcím………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szülő elérhetősége:
Név…………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefonszám……………………………………………………………

E-mail……………………………………………….

A megfelelő választ aláhúzni!
1. Jelentkezet-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult láz vagy hőemelkedés (37,5)
igen

nem

-

fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom

-

igen
nem
száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel
igen
torokfájás, szaglás/ízlelés elvesztése

nem

-

igen
émelygés, hányás, hasmenés?

nem

-

igen

nem

2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel?
igen
nem
3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el
koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
igen
4.

nem

Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
igen

nem

5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?
igen

nem

Felelőségem tudatában kijelentem, hogy fenti állítások a valóságnak megfelelnek!
Kiskunfélegyháza, 2020…………………….
………………………………………………………………….
Aláírás

3.melléklet

Digitális oktatási tartalmak és az online kapcsolattartás módja:

A tantermen kívüli, digitális munkarend esetleges bevezetésének előkészítése érdekében
megkérünk minden munkaközösséget, hogy állítsanak össze egy csökkentett tartalmú
törzsanyagot. Vegyék figyelembe a 2020/2021-es tanév tantárgyi tematikáját, a tanulók
életkori és egyéni sajátosságait és a tanulók rendelkezésére álló informatikai eszközök
milyenségét (pl. okostelefonon megjeleníthető dokumentumok terjedelme)
A tanulási folyamat elősegítése érdekében a tankönyveket kiosztottuk minden osztálynak az
első két tanítási napon, illetve könyvtári állományból biztosítunk tankönyveket szükséges
számban. A megtanuladó tananyag szülők számára történő elérhetősége a Kréta rendszeren
belül történik.
Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy a tankönyvek jelentős része pdf változatban letölthető a
www.tankonyvkatalogus.hu weboldalról.
Az oktatók és a tanárok felkészítését 2020. július 24-től 28-ig megkezdtük. A Googl Suite
oldalt megigényeltük az iskola számára, amin keresztül az esetleges digitális oktatás történik.
Az adminisztrációs és kapcsolattartási folyamatokat a Kréta rendszeren keresztül hajtjuk
végre. Igyekezni fogunk a gyakorlati oktatást személyes megjelenéssel megvalósítani, mivel
pl. esztergálni otthon onlie nem tud megtanulni a hallgató.
Az SZC főigazgatójának utasítására létrehoztuk az alábbi munkacsoportokat:




Digitális munkacsoport
Oktatásszervezési munkacsoport
Egészségügyi munkacsoport

Digitális munkacsoport:
Feladata: A digitális oktatás támogatása
A csoport tagjai támogatják a tanuló, szülő, pedagógus közti kapcsolattartás digitális
megvalósítását, felmérik, szükség esetén pótolják a digitális eszközöket. Felmérést készítenek a
tanulók és az oktatók otthoni internet és eszköz ellátottságáról.
Tagjai: Görög Szilvia, Kürtösi József, Varga Zoltán

Oktatásszervezési munkacsoport:
Feladata: A tanév kezdetén a Covid 19 eljárásrend betartartatása, osztály és gyakorlati helyek
megszervezése, tanítási és közösségi terek használatának, szabályainak kidolgozása, ellenőrzése.
Kollégiumi beköltözési protokoll kidolgozása, tanulók részvételének szabályozása a közösségi
programokban. Felmentések ügyében döntéshozatal.

Tagjai: Ágoston Tibor, Orosziné Gulyás Ildikó, Marka Flóra, Csergő József

Egészségügyi munkacsoport:
Feladata: Az épületbe való belépési szabályok, takarítási, fertőtlenítési protokoll meghatározása,
ellenőrzése. Tünettel rendelkező személy azonosítása, intézkedések megtétele. A központilag
meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának meghatározása.
Tagjai:Türkössy Tóth Zita, Csenki Julianna Katalin, Rádi Rudolf, Tóth Jánosné

