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ALAPVETŐ SZABÁLYOK 

 
Az intézkedési terv célja, hogy a  Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum a 

járványügyi védekezéshez, a biztonságos egészségügyi környezet megteremtéséhez, 

mindezek mentén a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez, megfelelő lebonyolításához 

megfelelő eljárásrenddel, biztosított védelmi mechanizmussal rendelkezzen. 

 

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 intézmény 

teljes területére. (Tantermek, taniroda, irodai és szociális helyiségek, folyosók, udvar)  

Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági koordinátor. 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 

kiadott módszertan alapján járunk el. 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

virucid hatású felület és kézfertőtlenítő szerek biztosítása a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum 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 Gulyás 

Mónika gazdasági koordinátor ellenőrzi.  

1.4 A személyes megjelenést igénylő tanévnyitó konferenciák, szülői értekezletek helyett a 

Kiskunhalasi szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum törekszik az 

online tájékoztatás használatára. 

2. AZ ISKOLA LÁTOGATÁSA, ISKOLAI RENDEZVÉNYEKRE, KIRÁNDULÁSOKRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
2.1 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Az osztályfőnökök tájékoztassák a szülőket 

arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. (Szülői tájékoztató nyilatkozat: 1. melléklet) 

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.  

Az iskolába beléptetést lázméréssel biztosítjuk, amennyiben két megismételt mérés 

eredményeként a tanuló testhőmérséklete eléri, vagy meghaladja a 37,8 C fokot a szülői 

tájékoztatónak megfelelően nem léphet az iskolába be és a háziorvos megfelelő intézkedéséig 

tanulmányait otthonából, a valamennyi tantárgyhoz biztosított online, naprakész segédlet 

segítségével folytatja. (Google Classroom) iskolánk a rászoruló tanulók számára ehhez 

technikai eszközöket biztosít. 



Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek hatósági karanténba kerül. Ezen időszakban is 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, portás bevonása) az osztályok saját tantermébe szervezzük 

lehetőleg az összes tanórát.  

2.3 Az osztálytermekben gondoskodunk a tanulók lazább, a járványügyi szabályoknak 

megfelelő 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 kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

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 a közösségi tereket és a közösen használt osztálybútorokat 

folyamatosan fertőtlenítjük.  

2.7 A testnevelés órákat az időjárás függvényében lehetőleg szabad téren tartjuk, olyan 

mozgásformákat is beemelve, biciklizés, séta, amelyek támogatják ezt a szabadban történő 

óraszervezést. 

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 betartása a testnevelés szakos kollégák kiemelt 

feladata.  

2.9 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó 

(tanévnyitó ünnepség, szalagavató, Közgés Bál, pályaorientációs nap, iskolai  kulturális 

programok) 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. 

2.10 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de ezt az iskola vezetésével egyeztetni kell. A külföldre tervezett 

szakmai gyakorlatok és iskolai kirándulások megvalósítását a járványhelyzet rendeződéséig 

felfüggesztjük (Erasmus +, Határtalanul) 



2.11 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 fertőtlenítetjük a kezét.  

3.2 A szociális helységekben biztosítatjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő 

hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítünk 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 tájékoztatást. A tanulóknak felhívjuk a figyelmét a köhögési etikett betartására: 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, tanirodában) 

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 kollégák munkaidejének megosztása,  

kettő óránkénti fertőtlenítés a folyosókon, mosdókban, közösségi tereken biztosítja a higiénés 

rend betartását. A takarítást végző személy aláírásával, nyomtatványon igazolja a munka 

elvégzését, melyet az igazgató ellenőriz.  

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a tanulók, dolgozóink, oktatóink 

egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek 

megfelelő védőeszközöket biztosítunk, azok viselését az iskola vezetése 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 segítségével és a fokozott tanári ügyelettel 

biztosítjuk. 

3.8 Mesterséges szellőztetés esetén az oktató kollégáknak javasoljuk a minél gyakoribb, 

nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazását. 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 sporteszközök, kültéri sporteszközök felületét rendszeresen 

fertőtlenítjük. 

 

4. ÉTKEZTETÉS 
4.1 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani az alapos szappanos kézmosásra vagy 

kézfertőtlenítésre.  

4.2 Az étkezéseknél a sorban állás esetén a védőtávolságot be kell tartani. 

4.3 Az étkezőben úgy kell helyet foglalni, hogy a tanulók között az előírt védőtávolság 

meglegyen. Iskolánkban a menzai étkezést igénybe vevők száma alapján biztosítható, hogy 

egyszerre legfeljebb 40 fő étkezzen. Az étkezés helyszíne a Mezőgazdasági Technikum 

étkezdéje, amely közvetlen iskolánk épülete mellett található. 

 

5. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS 
5.1 Intézményünk saját fenntartású kollégiummal nem rendelkezik. Így kollégista tanulóinkra 

a társintézmények kollégiumainak egészségügyi protokollja a kötelező. 

5.2  A kollégiumi ellátásban kizárólag a járványügyi megelőzésnek megfelelő, egészséges 

tanuló vehet részt. A beköltözés előtt a tünetek esetleges meglétéről, egyéb kockázati 

tényezőkről ki kell kérdezni a tanulókat, testhőmérsékletüket meg kell mérni, ezeket 

dokumentálni kell.  

5.3 Az iskola és a tanulóink ellátását biztosító kollégiumok között folyamatos az 

együttműködés, a tanulók állapotáról, a higiénés intézkedésekről, az esetleges 

megbetegedésekről egymást haladéktalanul tájékoztatjuk. 

6. ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 
6.1 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. 

6.2 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. 

6.3 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. 

6.4 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. 

6.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a tanulóknál 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. 

 

7. A SZAKMAI GYAKORLAT LEBONYOLÍTÁSA 
7.1 A szakmai gyakorlaton részt vevő tanulók esetében valamennyi képző partnerünknél 

biztosított a megfelelő higiéniás védőfelszerelés, a beléptetésnél a kézfertőtlenítés és a 

hőmérsékletmérés, a megfelelő védőtávolság (1,5 méter legalább) alkalmazása a 

munkavégzés és a pihenőidők során 

    

  



8. AZ ISKOLAI ÜGYINTÉZÉS SAJÁTOS SZABÁLYAI 
8.1 Az iskolai ügyintézés területén törekszünk a fokozott hatékonyságra, a 

személyes kontaktusszám lehetőségekhez mért csökkentésre. Ennek érdekében 

preferáljuk az email-es és a telefonos ügyintézést.  

8.2. Az online ügyintézést elősegítendő valamennyi kollégánkat és tanulónkat 

hivatalos email címmel láttuk el. Az iskolai ügyintézés hatékony formáinak 

megtanítása az osztályfőnökök kiemelt feladata a tanév megkezdésekor. 

 

1. ZÁRADÉK 
A fenti eljárásrend maradéktalan betartásáért az igazgató és az 

igazgatóhelyettesek, valamint az ügyeletes tanár felel. 

A gazdasági munkatársak és a takarítók által végzett munkát és az általuk 

használt munkaterületeket a gazdasági koordinátor ellenőrzi. 

 

Kiskunfélegyháza, 2020. augusztus 31. 

 

 

Hatályos: 2020. szeptember 1-jétől. 

 

 

Az alkalmazotti értekezlet 1/2020 határozat számmal elfogadta. 

 

Jóváhagyta: 

 

 

Tasi Judit 

igazgató 

 

2. ZÁRADÉK 
 

A járványügyi protokoll megvalósításához kapcsolódóan az alábbi 

munkacsoportok megalakítását rendelem el. Kérem, hogy a létrehozott 

munkacsoportok haladéktalanul kezdjék meg a tájékoztatóban előírt feladatok 

folyamatos megvalósítását. Felelősök: az egyes munkacsoportok vezetői. 

   



A JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL INTÉZMÉNYI SZINTŰ MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS 

MUNKACSOPORTOK  

Online munkarendi munkacsoport 

Vezető: Dr. Fekete Boglárka igazgatóhelyettes 

Tag: Tajti Bence munkaközösség-vezető (mérés-értékelés mk.) 

Tag: Kovács Sándorné munkaközösség-vezető (informatika mk.) 

Tag: Szombati Szabolcs (rendszergazda) 

Oktatásszervezési munkacsoport 

Vezető: Gajdicsné Lovász Judit igazgatóhelyettes 

Tag: Tasi Judit igazgató 

Tag: Tóthné Kovács Klára munkaközösség-vezető (osztályfőnöki mk.) 

Tag: Radics Tímea iskolatitkár 

Egészségügyi munkacsoport 

Vezető: Dr. Bánki Horváth Mihály igazgatóhelyettes 

Tag: Gulyás Mónika gazdasági koordinátor 

Borbély Adrienn munkaközösség-vezető (testnevelés mk.) 

Rekedt-Nagyné Kucsora Hajnalka (fejlesztő pedagógus, ifjúságvédelmi felelős) 

 

Kiskunfélegyháza, 2020. szeptember 3. 

Hatályos: 2020. szeptember 3-jétől. 

 

Tasi Judit 

igazgató 

 

3. ZÁRADÉK 
 

Jelen eljárásrendet kiegészítendő a következőket rendelem el: 

1. A járványhelyzetben szükséges takarításról szóló rendelkezés kiegészül a 

következő szerint:  

1.1. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági 

Technikum épületébe 

kizárólagosan:  

1. az Oskola utcai bejáraton 

2. az udvar felől a portásfülke melletti udvari bejáraton 



3. a Korona u. telephelyen a Korona utcai kapubejárón lehet befelé és 

kifelé közlekedni. 

A reggeli első belépést és a későbbi ki- és belépést: 

o iskolakezdés előtt a főépületben az ügyeletes 

pedagógus és a portás 

o iskolakezdés után a portás 

o a Korona u. telephelyen iskolakezdés előtt a karbantartó 

digitális hőmérsékletméréssel ellenőrzi. Amennyiben 

valamely dolgozó vagy diák testhőmérséklete 

megismételt méréssel is eléri a 37,8 Celsius fokot, a 

beléptetést megtagadja – az eseményről az 

igazgatóhelyettest/igazgatót haladéktalanul értesíti. 

 

1.2. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott 

útmutatások, irányelvek és jelen eljárásrend betartása a Kiskunhalasi 

Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum  

valamennyi munkavállalója és tanulója 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.  

 

1.3. 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.  

 

1.4. A kézfertőtlenítők elhelyezése a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum területén 

 

1, Főépület: 

 

- földszint: Oskola u. bejárat beléptető pontnál (porta) 

- földszint: testnevelés folyosó 

- földszint: 2 – 9. terem: valamennyi teremben a tanári asztalon 

- földszint: férfi mosdó, leány mosdó, akadálymentesített mosdó 

előterében 

- földszint: tanári étkező 

- emelet: tanári előtti folyosószakasz a fénymásoló mellett 

- emelet: tanári szoba, kistanári szoba, igazgatói iroda előtti belső 

folyosó 

- emelet: iskolatitkárság 

- emelet: gazdasági iroda 

- emelet: könyvtár 

- emelet: gyakorlati oktatásvezetői iroda előtti könyvtári 

tanteremrész 

- emelet: 10 -16. tanterem, 1-5. gépterem, termenként 

- emelet: rendszergazda irodája. 



2, Korona utcai telephely 

- földszint: taniroda 

- földszint: tanirodai mosdó 

- földszint: 5. tanterem 

- emelet: 1-4. tanterem termenként egy 

- emelet: tanári szoba 

- emelet női mosdó 1-2. helyiségenként 

- emelet: férfi mosdó 1-2. helyiségenként. 

 

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 a 

takarító munkatársak, ellenőrzése az egészségügyi munkacsoport 

tagjának, Gulyás Mónika gazdasági koordinátornak a feladata. 

 

A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – 

fertőtlenítenünk (ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.). A 

számítógépek billentyűzete, a tanári folyosóján található kávéfőző, a 

földszinti italautomata rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges 

virucid fertőtlenítőszerrel történik. Ennek dokumentálása a takarító 

munkatársak, ellenőrzése az egészségügyi munkacsoport tagjának, 

Gulyás Mónika gazdasági koordinátornak a feladata. 

 

1.5. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése 

érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, 

fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A földszinti és az 

emeleti folyosón is két – két ablakot (viharos időjárás kivételével) nyitva 

tartunk a szükséges légáram biztosításához. 

1.6. Ennek ellenőrzése a portás, az ügyeletes tanár és az egészségügyi 

munkacsoport vezetője, dr. Bánki Horváth Mihály igazgatóhelyettes 

feladata. 

1.7. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására 

nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják, így az iskolánkban 

számos tanteremben és az irodákban felszerelt split klímák csak akkor 

használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő-utánpótlás történik 

kültérből.  

A készülékek hőcserélőjét és porszűrőjét első használat előtt, majd 

havonta kell fertőtleníteni engedéllyel rendelkező vírusölő hatású 

szerrel. Mindezek dokumentálása a karbantartó munkatárs, ellenőrzése 

a  dr. Bánki Horváth Mihály igazgatóhelyettes feladata. 

 

2. A szakképző intézménybe érkező vendégekkel és látogatókkal kapcsolatos 

rendelkezés az alábbiakkal egészül ki: 

 

2.1.  A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, foglalkozásait 

kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató 

személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

 



2.2. 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. 

 

2.3. Amennyiben valakinél második, megismételt testhőmérséklet mérésre 

is 37,8 Celsius foknál magasabb testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló 

más jellemző tünet jelentkezik, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum épületeiben nem 

tartózkodhat, oda nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell 

távoznia és a háziorvosával a kapcsolatot felvennie. 

 

2.4. 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. Az intézkedés ellenőrzése dr. Bánki 

Horváth Mihály igazgatóhelyettes feladata. 

 

2.5. A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül, 

továbbá az iskolába belépéskor rendkívül fontos a vírus 

továbbterjedésének megakadályozásában. Ezért elrendelem, hogy  a 

sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres 

távolságot kell tartani, amelyet rendezvényeken jól látható jelzéssel 

(felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani A 1,5 

méteres távolság kötelező betartására fokozottan figyelni kell a 

belépéskor kötelező testhőmérséklet mérés során is. 

 

2.6. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági 

Technikum területére szülő, gondviselő csak különösen indokolt esetben 

léphet be. A belépő vendég kisérése, a járványügyi védelem biztosítása: 

szükség esetén eü. maszk biztosítása, kézfertőtlenítés biztosítása, a 

megfelelő szociális távolság megtartásának ellenőrzése a portás 

feladata.  

 

2.7. A fenti szabályok betartása mellett gondoskodunk a Kiskunhalasi 

Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum 

területére, épületeibe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény 

aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban 

tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról a portás és az 

ügyeletes tanár tájékoztatást nyújt. 

Jelen rendelkezés 2020. október 1-vel lép hatályba. 

Kiskunfélegyháza, 2020. szeptember 29. 

 

Tasi Judit 

igazgató 

4. ZÁRADÉK 
 



A közismereti és szakmai elméleti oktatás megszervezése 
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikumban folyó 

szakmai oktatásban a közismereti és szakmai elméleti tanórákat on-line módon 

szervezzük meg. Az On-line oktatás megszervezése során az iskola nem zár be, az oktatók 

az iskola infrastruktúráját továbbra is használhatják az oktatás során. 

Az osztályfőnökök feladata annak ellenőrzése, hogy osztályuk tanulói az email-es és 

online közösségi kapcsolattartási formákat tudják-e használni (azok működőképesek-e, 

biztosított valamennyi tanuló számára az elérés lehetősége). Feladatuk továbbá a KRÉTA 

rendszer használata a szülőkkel, gondviselőkkel való rendszeres, okszerű 

kapcsolattartásban. 

A szakmai gyakorlati oktatás lebonyolítása  
Mivel a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum 

tanulói közül jelenleg a 14. évfolyamos logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

szakképesítésben tanuló diákok vesznek részt tanulószerződéses gyakorlati képzésben, 

az ő esetükben törekedni kell a gazdálkodó szervezeteknél lebonyolított szakmai 

gyakorlati képzés járványhelyzetnek megfelelő szervezésére. 

A tanulók a gyakorlati képzésben egy-egy helyszínen kis létszámban , a higiénés 

irányelvek és utasítások szigorú betartásával vehetnek részt. A gyakorlat megtartására 

heti egy napon kerül sor.  

A gyakorlat lebonyolítása során az iskola és a képzést lebonyolító gyakorlati képző is 

felelősséget vállal azért, hogy a tanulók között a gyakorlat lebonyolítása során is meg 

legyen a szükséges (1,5 méter) védőtávolság. a tanulók a szociális helyiségeket, étkezőt 

stb. egymástól eltérő időpontban használják. 

A tanulók számára a szakmai gyakorlati oktatás teljes időtartama alatt a szokásos 

munkaruházat viselése mellett orrot és szájat teljes mértékben eltakaró arcmaszk, 

szükség esetén műanyag védőkesztyű viselése kötelező. 

A tanuló duális szakmai partnernél folyó szakmai gyakorlati oktatása igazodik a vállalati 

munkaidőhöz és a feladatellátás jellegéhez. a vállalat munkarendjében történő 

változáshoz a gyakorlati oktatása idejére a tanuló is igazodik. Amennyiben az oktatás 

rendje megkívánja, a fentiek szerinti oktatási rend megvalósítására az egyes duális 

partnerekkel együttműködve helyi óratervet alakítunk ki. A helyi óraterv kialakítása, a 

duális partnerekkel való egyeztetés elvégzése iskolánkban dr. Bánki Horváth Mihály 

igazgatóhelyettes feladata. 

Jelen rendelkezéssel az intézkedési terv módosul. A módosítások 2020. november 11. 

hatállyal lépnek életbe. 

Kiskunfélegyháza, 2020. november 10.  

Tasi Judit  

igazgató 

 

 

 

 



 

5. ZÁRADÉK 
 

A koronavírus járvány hatásainak mérséklésére, a tanulók és az oktatók egészségi 

állapotának hatékony védelme érdekében a 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a védelmi 

intézkedések ideiglenes szigorításáról rendelkezéseinek megfelelően a Kiskunhalasi 

Szakképzési Centrum Járványügyi Eljárásrendjét a következő rendelkezésekkel 

módosítom: 

1, 2021. március 08. napjától előreláthatólag 2021. április 07. napjáig intézményünkben 

a közismereti oktatást és a szakmai elméleti, valamint a szakmai gyakorlati oktatás 

ismeretanyagának átadását intézményünk kizárólag online módon, digitális 

munkarendben szervezi meg. 

2, A szakmai gyakorlati oktatást, valamint a külső képzőhelyeken folytatott duális 

képzést jelen időszakban digitális munkarendben bonyolítjuk le. 

A külső képzőhelyek (Dél- „100” Kft., P&P Pékáru Kft, valamint a Süveges Kft) 

tájékoztatása és a duális oktatás megszervezése dr. Bánki Horváth Mihály 

igazgatóhelyettes feladata. Határidő: azonnali. 

3, Az iskola épülete a járványügyi rendelkezések mellett is nyitva tart, a járványügyi 

rendelkezések szigorú betartása mellett lehetőséget adunk az oktatóknak arra, hogy a 

digitális munkarendnek megfelelő online órákat az iskola 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola 

utca 1-3. szám alatti székhelyén a technikai feltételek folyamatos biztosítása mellett 

megtarthassák. Iskolánk oktatói elsődlegesen otthonról látják el szakképzési 

feladataikat. 

4, Jelen időszakban is folyamatosan biztosítjuk az érettségi és szakmai vizsgákra készülő 

tanulóink számára az egyedi vagy csoportos digitális konzultáció lehetőségét. A 

járványügyi helyzetre és a Kormányrendelet rendelkezéseire, 104/2021. (III.5.) 

Korm.rend 11(3) tekintettel, az iskolában való személyes tartózkodást a tanulók számára 

előreláthatólag 2021. év április 07. napjáig nem engedélyezem. 

5, A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosított és jelen záradékkal kiegészített 

járványügyi eljárásrendje 2021. március 08. napjától lép hatályba. 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2021. március 08. 

 

 

 

 

Tasi Judit  

igazgató 

 



6. ZÁRADÉK 
 

A vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelet és a koronavírus járvány hatásainak mérséklésére, a 

tanulók és az oktatók egészségi állapotának hatékony védelme érdekében a 104/2021. 

(III. 5.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról rendelkezéseinek 

megfelelően a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Járványügyi Eljárásrendjét a következő 

rendelkezésekkel módosítom: 

I. A szakképző intézmények működését érintő egyes vészhelyzeti intézkedések 

(SZFHÁT/36453/2021-ITM sz. Egyedi Miniszteri Határozat szerint) alkalmazásának 

határideje 2021. május 09-ig meghosszabbodik. 

II. A szakmai vizsgákra valamint az érettségi vizsgákra történő felkészülés céljából, 

egyedi intézményvezetői döntésemhez kötötten, egyéni- és kiscsoportos konzultációk, 

gyakorlati foglalkozások megszervezését a Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi 

Közgazdasági Technikum Járványügyi Eljárásrendje és az általános egészségvédelmi 

intézkedések szigorú megtartása mellett engedélyezem. 

III. Az érettségi vizsgára vonatkozó egészségvédelmi rendelkezések meghatározásakor 

az Oktatási Hivatal ajánlásait alkalmazzuk: 

Az érettségi írásbeli vizsgák lebonyolításában:  

1. Biztosítjuk, hogy a vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne 

csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a 

vizsgateremben, valamint hogy az egészségvédelmi szabályokat tartsák be.  

2. A feladatlapokat kezelő vizsgaszervezők, valamint a felügyelő tanárok számára 

védőkesztyűt biztosítunk.  

3. Minden vizsgahelyszínen biztosítjuk a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, ennek 

rendszeres használatára felhívjuk a vizsgára felügyelők és a vizsgázók figyelmét is.  

4. A vizsgateremben a vizsgázók számát 10 főben korlátozzuk, valamint minimum 1,5 m 

távolság biztosítunk a vizsgázók között. Az írásbeli vizsga megszervezésekor 

beosztásakor és a vizsgaterem berendezésekor ezek betartására kiemelt figyelemmel 

törekszünk.  

5. A vizsgák lebonyolítása a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárásokat 

alkalmazunk a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.  

6. Az érettségi alatt is jelen járványügyi eljárásrendben előírt belépési szabályok az 

érvényesek.  

7. A védőmaszk viselése a vizsgaszervezők és a felügyelő tanárok számára kötelező.  

8. A védőmaszk viselése a vizsgázók számára a vizsga előkészületei során kötelező, az 

írásbeli vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező.  

9. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelünk arra, hogy mindig csak 

egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a 

helyén kell várakoznia.  

10. Biztosítjuk, hogy a vizsgadolgozat leadása után a vizsgázók ne csoportosuljanak, 

hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét.  



A vizsgadolgozatok javításakor:  

11.A vizsgadolgozatokat, azok beszedése után 24 órára elzárjuk.  

12. Amennyiben a javítás során egy teremben több javító tanár is tartózkodik, a javító 

tanárok számára a kézfertőtlenítést, valamint a megfelelő távolság betartásának 

lehetőségét biztosítjuk, a védőmaszk viselése ajánlott.  

13. A javító tanárok számára a dolgozatok elektronikus továbbítása is lehetséges. A 

vizsgadolgozatok megtekintésekor:  

14. Biztosítjuk, hogy a megtekintés során ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások.  

15. A megtekintés során az intézmények munkatársai számára is kötelező a biztonságos 

távolság megtartása, valamint a védőmaszk viselése.  

16. Biztosítjuk, hogy vizsgahelyszínenként legalább egy vizsgaterem és felügyelői létszám 

szükség szerinti bevonásáról gondoskodunk arra az esetre, amennyiben valamely 

vizsgacsoportot előre nem látott okok miatt két részre kellene bontani.  

Amennyiben a Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum a 

2020/2021-es érettségi vizsgaidőszakban szóbeli érettségi vizsgát szervez, az alábbi 

egészségvédelmi intézkedések alkalmazását rendelem el: 

Az érettségi szóbeli vizsgák lebonyolításában:  

1. Biztosítjuk, hogy a vizsgák megkezdése előtt, a vizsgák alatt és után a vizsgázók az 

épületben és a várakozó helyiségekben ne csoportosuljanak, az egészségvédelmi 

szabályokat tartsák be.  

2. Minden vizsgahelyszínen biztosítjuk a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, ennek 

rendszeres használatára felhívjuk a vizsgáztatók, a vizsgán közreműködők és a vizsgázók 

figyelmét is.  

3. A vizsgateremben a jelen lévő személyek között a minimum másfél méter 

távolságtartást biztosítunk a vizsgázók közötti fertőzés kockázatának minimalizálása 

céljából. A szóbeli vizsga megszervezésekor beosztásakor és a vizsgaterem 

berendezésekor ezek betartására kiemelt figyelemmel kell lennünk.  

4. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, 

segédeszközök ellenőrzése stb.) a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások 

alkalmazására törekszünk a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.  

5. A szóbeli érettségi alatt is jelen járványügyi eljárásrendben előírt belépési szabályok 

az érvényesek.  

6. A vizsgabizottság tagjai és vizsgán közreműködők számára a védőmaszk viselése 

kötelező.  

7. A védőmaszk viselése a vizsgázók számára  

a. az épületben való tartózkodás, várakozás ideje alatt kötelező,  

b. a szóbeli vizsgán a felkészülés ideje alatt ajánlott, de nem kötelező,  

c. a szóbeli felelet során nem kötelező. 

IV. A szakmai vizsga lebonyolítására vonatkozó egészségvédelmi rendelkezések: 



A szakmai vizsgán és az ahhoz kapcsolódóan megtartott egyeztetésen illetve 

értekezleten 

a, a szájat és orrot eltakaró maszk viselete kötelező, 

b, ha a Járványügyi Eljárásrend másként nem rendelkezik, másfél méteres 

védőtávolságot kell tartani a jelenlevők között, 

c, gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről, 

d, ha ezen eljárásrend kötelező használatát nem írja elő, gumikesztyű viselete 

megengedett, 

e, a szakmai vizsga kivételével, ha arra lehetőség van, a kommunikációt elektronikus 

úton kell folytatni. 

A vizsgadokumentumok és a szakmai bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben 

történhet. A szakmai vizsga során a vizsgázó gumikesztyű viselésére nem kötelezhető. 

 A szakmai vizsga lebonyolítása során fokozottan ügyelünk arra, hogy 

a, a vizsgázók az egyes vizsgatevékenységek során a vizsgahelyszín, illetve a vizsgáztató 

hely megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot megtartsák, ne 

csoportosuljanak, 

b, a szakmai vizsga során használt minden helyiségben jelen eljárásrend és az általános 

higiénés szabályok szerinti rendszeres fertőtlenítésre kerüljön sor. 

c, a vizsgahelyet, a vizsgahelyen elhelyezett eszközöket a vizsga megkezdése előtt és a 

vizsga befejezése után fertőtlenítjük. a vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak. 

Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve 

ezen eszközök kezelése kizárólagosan gumikesztyűben történhet. 

A szakmai vizsgán vizsgázók és a vizsgabizottság számárára szájat és orrot eltakaró 

maszkot, rendszeres kézfertőtlenítési lehetőséget, igény esetén gumikesztyűt 

biztosítunk. 

Külön figyelmet fordítunk a vizsgatételek zárt borítékának külső fertőtlenítésére a 

felbontást megelőzően. Elrendelem, hogy boríték felbontását, a tételek szétosztását és 

összegyűjtését gumikesztyűben kell elvégezni. 

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosított és jelen záradékkal kiegészített 

járványügyi eljárásrendje 2021. április 19. napjától lép hatályba. 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2021. április 19. 

 

 

 

Tasi Judit  

igazgató 
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Kockázatszűrő kérdőív 

 

 

   



 

Szülői nyilatkozat 

 

Szülői nyilatkozat 

Alulírott 

Szülő/törvényes képviselő neve:…………………………………………………….. 

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………… tel.száma: ………………………………… 

Személyigazolvány száma: …………………………………………………………….. 

mint  

Tanuló neve/ osztálya: …………………………………………………………………… 

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………….. 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………….. 

Személyigazolvány száma: ……………………………………………………………. tel. száma: ………………………………… 

tudomásul veszem, hogy az „Intézkedési terv a járványügyi készenlét idején” - NNK 

dokumentum alapján a KSZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikumba való belépéskor 

gyermekem testhőmérsékletét megmérik. Amennyiben 37,5 fok (vagy afeletti az érték) – két 

mérés esetében is -, akkor gyermekem nem vehet részt az iskolai tanórai foglalkozásokon, 

ezért hazajutásáról gondoskodom. 

Gyermekem kötelessége, hogy telefonon vagy bármilyen formában értesít erről a tényről. 

Tudomásom van arról, hogy ez az iskolai előrehaladását nem befolyásolja, mivel az online 

munkarendben hozzáférhetőek napra készen az adott órarendnek megfelelő tananyagok. 

…………………………………….., 2020. …………....hó …….. nap 

………………………………………………….. 

Szülő/törvényes képviselő aláírása 

 

  



A járványügyi protokoll intézményi szintű megvalósításában közreműködő munkacsoportok 

feladatai 

 

 

A munkacsoportok feladata a tantermen kívüli, online munkarendre történő elsősorban 

részleges vagy teljes átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az 

intézményi szabályozásokban való megjelenítés előkészítése. Így különösen: 

 

1. Online munkarendi munkacsoport 

 

Feladata: az online munkarendben történő oktatás támogatása: 

• a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő 
kapcsolattartás kereteinek és online módon, munkarendben megvalósuló támogatásának 
meghatározása; 

• tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása; 

(járványügyi helyzettől függetlenül is feladat a szakképzés tartalmi és módszertani 
megújulása kapcsán) 

• 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 felmérésének rendjének 
kialakítása, beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása: 

-   A felmérés kiterjed az intézményre, a pedagógusokra és a tanulókra is. 

• Intézményen belül az online munkarendben használatos platformok használatának az 
egységesítése.. A KRÉTA tanügyigazgatási rendszer által felajánlott lehetőségeket, illetve 
kiegészítésére alkalmas platformok meghatározása. 

• Lehetőségtől függően kerüljön megnevezésre az online munkarendben végzett  
oktatói munkát támogató munkatárs, esetleg egy-egy tehetséges diák bevonásával (pl. 
közösségi szolgálat keretében) is támogatható a tevékenység. Feladata az oktatók 
támogatása online munkarendi módszertan alkalmazása során 



2. Oktatásszervezési munkacsoport 

 

Feladata: 

• eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg 
elhelyezés szerint; 

• gyakorlat szervezése (tömbesítés, egyéni képzési utak lehetőségei); 

• étkezés rendjének ütemezett meghatározása; 

• a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje; 

• kollégiumokban a már kialakított protokoll szerint; 

• az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói 
részvétel szabályainak meghatározása; 

• szülői tájékoztatók, értekezletek rendje; 

• az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől 
való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás 
feltételeinek biztosítottságára, 

 

Javasolt intézkedések: 

➢ Zárt osztályközösségekben, a különböző osztályok közötti tanórák (pl. fakultációk, 
nyelvi órák szintek szerint) szervezését most mellőzzük, illetve online munkarendű 
platformra helyeződjön. 

➢ Részleges online munkarend kialakításával csökkentsük szükség szerint a nagy 
osztálylétszámokat. 

pl. A/B héttel az osztálylétszám felére csökkentését: 1 hét iskolai oktatást felváltja 1 hét 
online munkarendű feladatvégzés. 

➢ Külföldi, (külhoni) diákoknál az online munkarend bevezetését. A gyakorlati oktatásuk 
későbbi időre helyezését és tömbösített szervezését. 

 

3. Egészségügyi munkacsoport 

 

Feladata: 

• épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok 

• a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, 
ellenőrzési rend meghatározása; 
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• távolságtartás szabályainak meghatározása; 

• a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása; 

• gyakorlati oktatás lehetősége; 

• tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai: 

- elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése; 

- felügyelet biztosítása; 

- hozzátartozó értesítése és tájékoztatása; 

- azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása; 

- hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje; 

• a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így 
különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők karanténjára 
és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok. 
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A koronavírus megbetegedés jellemző tünetei 

 

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 
 

 

 


