Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGET KEZELŐ
INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV
ITM és EMMI ajánlások alapján

1. Bevezetés, intézkedési terv célja, hatálya
Az intézkedés terv célja az iskola tanulói és alkalmazottjai élet-, egészség-, személyi, vagyon- és
jogbiztonságának védelme, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi működés
stabilitásának garantálása, valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzése.
Személyi hatály: Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások,
irányelvek betartása mindenki számára kötelező. (minden az iskolában dolgozó tanuló, oktató és
egyéb dolgozó, munkavállaló)
2. Biztonságos környezet kialakításának szabályai
- A járványügyi protokoll iskolai szintű megvalósításához digitális, oktatásszervezési és
egészségügyi munkacsoport működik, a 4. sz. melléklet szerint.
- Az intézmény területére:
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a tanulón, felnőttképzési jogviszonyban lévő személyen és
e) a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.
f) A tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy
maszkot viselve az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.
-

-

Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet
ellenőrzésnek alávetni.
A testhőmérséklet mérésére a főépületben a főbejáratnál két mérési helyen kerül sor. A
testhőmérsékletmérés személyi feltételeinek biztosítására ügyeletesi beosztás készül.
A belépés során azt kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az
országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi tanulótól el kell különíteni, és
erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul
tájékoztatni kell.
Fertőtlenítő pontok kialakítása, felülvizsgálata az iskolán belül:
Az iskolába érkező tanulók az előtérben elhelyezett fertőtlenítő ponton végzik az
alkoholos kézfertőtlenítést. A gyakorlati képzésre érkezők kézfertőtlenítését a
tanműhelyekben elhelyezett fertőtlenítő pontokon kell elvégezni. Az iskola oktatói a
tanári szobában és a műhelytanáriban elhelyezett fertőtlenítő pontokon, az irodai
dolgozók a titkárságon végezhetik el a fertőtlenítést. Az egyéb dolgozók munkarendje
lehetővé teszi, hogy sorban állás nélkül az előtérben elhelyezett fertőtlenítőpontot
használják. Az ügyintézésre érkező vendégek kézfertőtlenítésére szintén az előtérben
kerülhet sor. Számukra a maszk viselése is kötelező.

Az előtérben elhelyezett kézfertőtlenítő kötelező használatáért a földszinti
folyosóügyeletes, távollétében a portás a felelős. A fertőtlenítő szerek folyamatos
rendelkezésre állásáért a műszaki vezető a felelős.
- Takarítás rendszerének szabályozása, ellenőrzése és dokumentálásának módja:
A takarítók munkabeosztását úgy kell átalakítani, hogy a délelőtti órákban a tanteremben,
vagy laboratóriumban a tanulócsoportok váltása között a felületfertőtlenítést el lehessen
végezni.
- Takarítási útmutató: 1. sz. melléklet
- Védőtávolság betartásához a szükséges jelzések ragasztása a büfénél indokolt.
3. Munkaszervezési előírások
- Tanórák látogatásának szabályai:
A tanórákon kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató
tanulók és oktatók vehetnek részt.
A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának
figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen.
Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező, 1,5
méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók számára a
maszk viselése ajánlott. A tantermekben az esetleges kórokozók koncentrációjának
csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres,
fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A klímaberendezések használatát kerülni
kell!
- A terembeosztást úgy kell elkészíteni, hogy az egyes osztályok és csoportok a nap
folyamán csak indokolt esetben (csoportbontott órák, testnevelés órák) váltsanak
termet. Ez alapján ahol lehetséges, tömbösíteni kell a csoportbontott órákat. A termek
kiválasztását az osztályfőnöki munkaközösség az osztályok létszámának figyelembe
vételével végzi.
A tanteremben az osztályfőnök a biztonsági távolság betartása érdekében ülésrendet
határoz meg.
A párhuzamos testnevelés órák esetében az öltözők zsúfoltságának megelőzésére csak
egy osztály öltözik sportfelszerelésbe, a másik osztály átöltözést nem igénylő mozgást
végez. (pl. egészségügyi séta). Ennek egyenletes terhelést biztosító beosztása a
testnevelő kollégák feladata.
- Teremváltás esetén (pl. informatika terem) minden alkalommal tanterem takarítása,
fertőtlenítése, szellőztetése szükséges a takarítási útmutató alapján. Minden tanterem,
ajtajára ki kell függeszteni a takarítások dokumentálását.
- Szünetek szervezése, felügyelet biztosítása (csoportosulások elkerülésének szabályai):
A tanítási szünetekben a tömbösített órák között tanári felügyelettel a tanulók a
tanteremben maradhatnak, egyéb esetekben ha az időjárás engedi, ki kell őket küldeni az
udvarra. A folyosókon és az udvaron tanári felügyelet gondoskodik a csoportosulások
megakadályozásáról. A tanárok folyosóügyeletesi tevékenysége a korábbi rendtől eltérően
az egész tanítási napra kiterjed.
- Tanműhelyi csoportok beosztásának szabályozása:
A tanműhelyben a kézfertőtlenítést a műhelyekben elhelyezett alkoholos fertőtlenítővel
kell elvégezni. Az egyes munkahelyek között tartani kell a legalább 1,5 m-es biztonsági
távolságot. A tanműhelyi öltözőkben az ügyeletes oktató gondoskodik arról, hogy a
tanulók egyszerre csak biztonságos létszámban öltözzenek.
- Közösségi terek használatának szabályai, takarítása, büfé használatának szabályozása:
Az óraközi szünetekben a tanulók számára a folyosón a maszk használata kötelező. A büfé

4.

5.

6.

7.

előtt
a
biztonsági
távolságot
jelzőcsík
felragasztásával
érzékeltetjük.
Az órák alatt a folyosók fertőtlenítő takarítása kötelező.
- Közösségi rendezvények, rendezvények kockázatértékelése:
Az osztályközösségnél több tanulót érintő rendezvényeket egyelőre kerüljük. A
tanévnyitó ünnepséget az iskola udvarán kizárólag az újonnan érkező tanulók számára
rendezzük meg. A többi tanulót a tanév megkezdése alkalmából az igazgató elektronikus
levélben üdvözli.
- Egyéb dolgozókra vonatkozó speciális szabályozás
Szakmai gyakorlati képzés szabályai, speciális szabályok:
Az iskolai tanműhelyi szakmai gyakorlati képzést úgy szervezzük, hogy a munkahelyeken a
tanulók a biztonsági távolság megtartásával dolgoznak. A csoportváltások között fertőtlenítő
takarítást kell végezni. Amennyiben a gyakorlaton a tanulók közösen használnak eszközöket,
az eszközök közbülső fertőtlenítéséért a szakoktató a felelős.
A külső gyakorlati képzőhelyeket hivatalosan írásban tájékoztatjuk a kiadott ajánlásokról.
Ennek felelőse a gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes. A havonta sorra kerülő külső
gyakorlati képzőhely ellenőrzéseknél az előírások betartását is ellenőriznie kell.
Számonkérés, beszámolás speciális szabályai
- Értékelések:
A szóbeli értékelések során a biztonsági távolságot meg kell tartani. Az írásbeli
számonkéréseket, ahol ez megoldható, online tesztekkel, online feladatlapokkal célszerű
megoldani. A hagyományos írásbeli feladatlapok összeszedését a tanár gumikesztyűben
végezze, a javítás előtt várjon 24 órát, hogy a javítás biztonságosabb legyen.
- Javító vizsgák szervezésénél a fenti intézkedéseket kell alkalmazni.
Felnőttoktatásra vonatkozó szabályok:
A nappali rendszerű munkaszervezési előírásokban felsorolt utasításokat a felnőttoktatásban
is alkalmazni kell. A riasztási protokollban előírtak (hangsúlyosan a külföldi tartózkodás
bejelentésére) a felnőttoktatásban is érvényesek.
Riasztási protokoll:
- A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges,
koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Az erre
figyelmeztető plakátok (2. sz. melléklet) az iskola bejáratánál kihelyezésre kerültek.
- A tanulóknak és a képzésben résztvevőknek, a kiskorú tanulók szüleinek a tanév
megkezdése előtt ki kell tölteniük a koronavírus kockázatszűrő kérdőívet. (3. sz. melléklet)
- Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés gyanújának tünetei
észlelhetők, az érintettet haladéktalanul el kell különíteni (jó időben az udvar fedett részén
található ülőhelyen, rossz időben a szülői fogadóban), egyidejűleg értesíteni kell a
szülőt/gondviselőt, igazgatót és az iskolaegészségügyi orvost.
- Az elkülönített tanuló felügyeletéről a helyettes oktató gondoskodik.
- A tüneteket észlelő oktatók, és dolgozók a tüneteket kötelesek azonnal jelezni az
iskolavezetés felé. Ha az oktató, vagy dolgozó állapota azt lehetővé teszi, a bejelentést
követően hazamegy és felveszi a kapcsolatot a háziorvosával. Ha nem tud hazamenni a
súlyos állapota miatt, mentőt kell hívni, és a mentő kiérkezéséig el kell őt különíteni a szülői
fogadóban.
- Valamennyi fertőzésgyanút azonnal naplózni kell a titkárságon vezetett idősoros
naplóban.
- A fertőzésgyanúval elküldött tanulókat és alkalmazottakat írásban fel kell szólítani a
betegellátónál történő megjelenésre. A felszólítás átvételét az érintettek aláírásukkal
hitelesítik.

1. sz. melléklet
TAKARÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Takarítás közben viseljen védőfelszerelést. Az olyan egyéni védőeszközök, mint az eldobható
kesztyű, a kötény vagy köpeny, valamint az arctakaró (mint a házi készítésű vagy vásárolt maszk)
további védelmet nyújthatnak. Azonnal mosson kezet, miután levette a kesztyűt.

2. Takarítás előtt szellőztesse ki a helyiségeket. A takarítás és fertőtlenítés megkezdése előtt nyissa ki
külső ajtókat és ablakokat, és használjon szellőztető ventilátorokat ahol van, hogy növelje a levegő
áramlását a helyiségben.

3. Alaposan mosson kezet minden takarítás előtt és után. Használjon szappant és vizet, és legalább
20 másodpercig mossa a kezét. Ha ez nem lehetséges, használjon legalább 60%-os alkoholtartalmú
kézfertőtlenítőt.

4. Takarítson, majd fertőtlenítsen. Használjon mosószert, szappant, vírusölő szert és vizet a
szennyeződések, zsír, por és kórokozók eltávolításához. Amikor a felület már tiszta, fújja le
fertőtlenítőszerrel. A fertőtlenítőt hagyja állni néhány percig, majd törölje le. Ha ehhez nem
papírtörlőt vagy eldobható törlőkendőt használ, érdemes minden alkalommal új törlőkendőt
használni.

5. A kórokozók terjedésének megakadályozása érdekében ne érintse meg az arcát, az orrát és a
szemet, ha nem mosta meg a kezét – erre fordítson fokozott figyelmet a takarításkor.

6. Használjon megfelelő fertőtlenítőszert. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább
kétóránként, vagy csoportok váltása között – fertőtleníteni (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók,
fogantyúk, korlátok, iskola padok, székek stb.) kell. A kávégépek, italautómaták, adagolók, kancsók
rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges.

7. A tanórák alatt a folyosók és mellékhelységek folyamatos fertőtlenítése szükséges.
Mellékhelységekben ellenőrizze a wc papír, szappan, kézfertőtlenítő meglétét.

8. Miközben feltölti a készleteket, szánjon időt a lejárati dátumok ellenőrzésére is. Ne feledje, hogy a
háztartási hipót sosem szabad ammóniával vagy más tisztítószerrel keverni, mert mérgező gázok
keletkezhetnek, amelyek belélegzése veszélyes.

9. Használjon szemeteszsákot. Így könnyebb kidobni a papír zsebkendőket és egyéb hulladékokat.

10. Ha papírtörlőt, fertőtlenítő törlőkendőt és egyéb eldobható tisztítóeszközöket használ, vigye ki a
szemetet, miután végzett. Ha szövetkendőt és más, többször használható termékeket használ, mossa
ki mindent mosógépben a legmagasabb hőfokon, amit az anyag enged.

11. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása
szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell.

12. Minden felszerelést biztonságosan távolítson el. Ha végzett a takarítással, azonnal távolítsa el a
védőruházatát, például a köpenyt, kesztyűt vagy maszkot, és dobja el vagy mossa ki őket. Ezt
követően ne felejtsen el legalább 20 másodpercen keresztül kezet mosni.

2. sz. melléklet

FIGYELEM!

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.

Az ügyintézésre érkező vendégek részére a szájmaszk használata kötelező!

3. sz. melléklet
Miskolci SZC Andrássy gyula Gépipari Technikum
KOCKÁZATSZŰRŐ KÉRDŐÍV

Név: …………………………………… osztály:…..………………..

Tisztelt Szülő!
Tisztelt Nagykorú Tanuló!
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma
ajánlása alapján készült Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Gépipari Technikum
Járványügyi Készenléti Intézkedési Terv előírásai alapján a tanulók 2020-2021 tanévi első
tanítási napját megelőzően kötelező kitölteni a Járványügyi kockázatszűrő kérdőívet!
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 tünetet.
Kérem, hogy felelősen töltse ki a kérdőívet, biztosítva ezzel saját (gyermeke) és mások
egészségének védelmét.
Az igen-nem válaszlehetőségek közül minden kérdésnél meg kell jelölnie az egyiket. A
felsorolás jellegű válaszlehetőségek közül csak akkor kell választani, ha valamelyik fennáll,
egyébként maradhat üresen.
A tanulók csak a kitöltött kérdőív esetében léphetnek be az iskolába. Amennyiben valamelyik
szempont esetében felmerül a kockázat lehetősége, a tanuló újabb intézkedésig maradjon
otthon, és konzultáljon a háziorvosával.

1.
Jelentkezett-e önnél, vagy gyermekénél az elmúlt 3 nap során újonnan kialakult láz,
vagy hőemelkedés?
o

igen

o

nem

2.

Jelentkezett-e önnél, vagy gyermekénél az elmúlt 3 nap során újonnan kialakult

o

fejfájás

o

rossz közérzet

o

gyengeség

o

izomfájdalom

3.

Jelentkezett-e önnél, vagy gyermekénél az elmúlt 3 nap során újonnan kialakult

o

száraz köhögés

o

nehézlégzés, légszomj

o

szapora légvétel

4.

Jelentkezett e önnél, vagy gyermekénél az elmúlt 3 nap során újonnan kialakult

o

torokfájás

o

szaglás/ízérzés elvesztése

5.

Jelentkezett e önnél, vagy gyermekénél az elmúlt 3 nap során újonnan kialakult

o

émelygés

o

hányás

o

hasmenés

6.
Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírusos fertőzésben szenvedő
beteggel?
o

igen

o

nem

7.
Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akik hatósági karanténban
különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
o

igen

o

nem

8.

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

o

igen

o

nem

9.

Amennyiben igen, milyen országban, vagy melyik országból?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.
volt?

Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja

o

igen

o

nem

………………………………………………………..
szülő/gondviselő aláírása

4. sz. melléklet
Munkacsoportok működése az iskola járványügyi protokolljának kialakítására, működtetésre
A munkacsoportok feladata: a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő elsősorban részleges
vagy teljes átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az intézményi
szabályozásokban való megjelenítés előkészítése.

1. Digitális munkacsoport
Feladata:
• a digitális oktatás támogatása:
• a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő
kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;
• a tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;
• 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.
A munkacsoport vezetője:
Molnár Gábor
Tagjai:
Gallai Judit
Dr. Juhász Zsuzsanna
Zétényi Attila
2. Oktatásszervezési munkacsoport
Feladata:
• eltérő tanítási rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok szerint;
• a gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);
• az étkezés rendjének ütemezett meghatározása;
• a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje;
• 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,
A munkacsoport vezetője:
Berentés Mária
Tagjai:
Juhász Attila
Pető József
3. Egészségügyi munkacsoport
Feladata:
• az épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok
• a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok,
ellenőrzési rend meghatározása;
• a távolságtartás szabályainak meghatározása;

•
•
•

a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása;
a gyakorlati oktatás lehetősége;
a 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.
A munkacsoport vezetője:
Perényi Vera
Tagjai:
Békésiné Bodnár Zsuzsanna
Gyökér Béla
Timkó Csaba

