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BAJAI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM 

INTÉZMÉNYI 

INTÉZKEDÉSI TERV 
 

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL 

2020/2021. TANÉV 
Készült:  

 

Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért felelős Államtitkárság által kiadott Ágazati 

ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez (2020. 

augusztus 17.) 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről (2020. 

augusztus 17.) 

 

Ágazati iránymutatás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő 

megszervezéséhez (2020. október 1.) Az ágazati iránymutatás célja, hogy a járványügyi 

készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi 

válsághelyzetre tekintettel egységes iránymutatásként szolgáljon hazánk valamennyi szakképző 

intézménye számára a 2020/2021-es tanév lebonyolításához.   

 

Hatályos: 2020. október 1-től, visszavonásig 
 

Kalocsa, 2020. szeptember 29. 

      

 

       Bekéné Deutsch Ágnes 

          igazgató 

 

 
 

 

mailto:info@kossuth-kalocsa.hu
http://www.kossuth-kalocsa.hu/


BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  

KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM 
 

6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 10. Tel: (78) 461-185 

info@kossuth-kalocsa.hu; www.kossuth-kalocsa.hu 

 

 

2 

 

 

1.IGAZGATÓI UTASÍTÁS AZ INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV 

VÉGREHAJTÁSÁHOZ 

 

A vírus újbóli megjelenésével, jelenlétével kapcsolatban, az országos központi irányelveket, a 

fenntartói utasításokat, a helyi sajátosságokat figyelembe véve a következő megelőző és 

felkészülési utasításokat adom, amely a szakképző intézményünk minden dolgozójára, 

oktatójára, diákjára nézve kötelezően érvényes. 

 

A terv célja 

A terv alapvető célja, hogy 

− alapot képezzen a pandémia elleni felkészüléshez; 

− előre kidolgozott reagálási rendszer álljon rendelkezésre,  

− a tervben meghatározott intézkedések által biztosítható legyen az oktatás járvány elleni 

körülményeinek preventív, biztonságos megteremtése. 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a 

módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerül sor. A módosításról a fenntartó ad tájékoztatást, a protokoll bevezetéséről és 

alkalmazásáról az igazgató köteles gondoskodni.  

Jelen ágazati iránymutatást (2020. október 1-től) a szakképző intézmény a Kormány által 

kihirdetett egészségügyi válsághelyzet miatti járványügyi készültség során folyamatosan 

köteles alkalmazni, előírásait betartani és betartatni. Az ágazati iránymutatás érvényes a 

szakképző intézmény, illetve a szakképzési centrum összes működési és képzési helyére.    

 

2. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE   

A szakképző intézményünk minden épületében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő 

takarítást kell elvégezni. Fertőtlenítő takarítás kiterjed: 

− minden épület összes helyiségére 

− az egyes helyiségekben található tanulói/oktatói padokra, székekre, eszközökre, 

berendezésekre 
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− folyosókra, közösségi terekre, mosdóhelyiségekre, bejáratokra 

− a tanévet indító általános fertőtlenítésről iktatott feljegyzés készül (mikor, ki, melyik 

területet) 

A tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok    

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és 

felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:     

 klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;  

 felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;  

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására;  

 padló és szőnyegek, egyéb textília tisztítására;  

 sporteszközök tisztítására;  

 radiátorok, csövek lemosására;  

 ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

 képek, tablók, világítótestek portalanítására;  

 pókhálók eltávolítására;  

 rovar- és rágcsálóirtásra;  

 csaptelepek  

 Felelős: intézményi takarítók épületenként 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető 

 

Légtechnika rendszerek helyes használata   

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában 

növelhetik a fertőzés kockázatát.  Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő 

pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil 

berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a 

kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő 

utánpótlás történik kültérből.   

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több 

személy egyidejű tartózkodása esetén.  
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 Felelős: igazgatóhelyettes 

 Ellenőrző: igazgató 

Osztálytermek előkészítése 

Az osztálytermekben, közösségi terekben, oktatói irodákban, ügyviteli irodában 

gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, annyi tanulói pad, szék elhelyezése, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. 

Amennyiben a védőtávolság nem tartható be úgy az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és 

orrot eltakaró maszk viselése. 

A szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz nem szükséges 

tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül elhelyezni.   

 Felelős: gondnok, karbantartó, takarítók 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek 

A megfelelő védőtávolság betartása fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a 

tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az 

öltözőkben történő csoportosulás.  

 Felelős: testnevelő oktató 

 Ellenőrző: igazgatóhelyettes 

Fertőtlenítő szerek elhelyezése: bejáratok, osztálytermekben, közösségi terekben, igazgatói, 

oktatói irodákban, ügyviteli irodában, könyvtárban, kabinetekben, egyéb helyiségekben. 

Mosdóhelységek: fertőtlenítőszerek, papírtörlők elhelyezése, a textil törölköző használata 

minden mosdóhelyiségben tilos. 

 Felelős: gondnok, karbantartó, takarítók 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek 

A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell 

kerülni. A szaktantermek, csoport bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során 

használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között 

a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. 

 Felelős: gondnok, karbantartó, takarítók 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek 

Kabinetek, demonstrációs terem: A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres 

védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben 
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azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a szakmai gyakorlati 

foglalkozások megkezdése előtt, a csoportok váltása között, a szakmai gyakorlati foglalkozások 

végén.  

 Felelős: szakmai gyakorlati oktatók, takarítók 

 Ellenőrző: igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető 

Figyelmeztető táblák elhelyezése: az épületek bejáratánál, amelyek a lényegesebb védekezési 

elemeket mutatja be. 

Vírusfertőzés megelőzése céljából kihelyezhető figyelmeztető, rendelkező és tiltó táblák, 

matricák.  Maszk, védőkesztyű, védőfelszerelés használatára figyelmeztető táblák. Kézmosás 

és fertőtlenítő kézmosás rendelkező táblák és matricák.  

 (maszk, kézmosás). 

 Felelős: igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető, rendszergazda 

 Ellenőrző: igazgató 
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A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása 

kötelező. 

 Felelős: rendszergazda 

 Ellenőrzés: igazgatóhelyettes 

 

3. A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYÜNK, TANÓRÁK LÁTOGATÁSA, 

SZÁMONKÉRÉSEK RENDJE 

Az iskola épületébe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az 

oktatásban, napi munkavégzésben, az iskola működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vehet részt.  

Amennyiben valamelyik fél tüneteket észlel magán, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodni kell az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a tanulónál 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése, 

testhőmérséklet mérés kötelező. 

Szakképző intézményünk épületei előtt, az udvarában tilos a csoportosulás. 

Belépéskor a portás kötelessége a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatása: a 

létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatos 

intézkedésekről (testhőmérséklet mérés, maszk viselése, távolságtartás, kézmosás, 

kézfertőtlenítés). 

 Felelős: gondnok, portások, ügyeletes tanár, osztályfőnökök 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek 
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TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, 

akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három 

napban tapasztalt magán ilyen tüneteket: köhögés; nehézlégzés, légszomj; láz; hidegrázás; 

izomfájdalom; torokfájás; újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar esetleges émelygés, 

hányás és/vagy hasmenés.   

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és 

kövesse az utasításait. 

►Tanórák látogatása, oktatásszervezési feladatok 

A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának 

figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. A 

tanórákon részt vevő tanulók és oktatók számára a maszk viselése KÖTELEZŐ, az oktató 

számára a 1,5 méter védőtávolság biztosítása kötelező.  Amennyiben a 1,5 méteres 

védőtávolság nem tartható, a tantermi tanórákon a tanulói létszám csökkentése, megosztása 

szükség esetén megvalósítható úgy is, hogy online módon, önálló otthoni felkészüléssel 

szervezhető meg. 

A tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük), képzésben részt vevők 

beiratkozásakor javasolt, hogy tegyenek írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elmúlt 

két hét során jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak 

utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok 

betartásáról. 

A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra 

is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására. 

 Felelős: osztályfőnökök, oktatók 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek 

Az online oktatás időtartamáról, és az online oktatásban részt vevők köréről a szakképző 

intézmény igazgatója, szakképzési centrum esetén az igazgató javaslatára a főigazgató a 

járványügyi hatóság ajánlásának figyelembe vételével dönt a fenntartó és az NSZFH egyidejű 

értesítésével. A szülőkkel, való folyamatos kapcsolattartás során elsősorban az elektronikus 

levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kell alkalmazni.  
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►Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása (kabinetek, demonstrációs 

terem használata) 

A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés 

rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a testhőmérséklet mérés, a 

szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat 

helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem 

tartható, a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.  

A képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás) kivitelezése 

lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a zártkörű 

rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.  

A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni 

védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a 

gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.  

A gyakorlat során az eszközöket az oktató (takarítói kapacitás függvényében takarító is) 

virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.  

A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani. 

Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell.  

 Felelős: szakmai gyakorlati foglalkozást tartó oktatók, takarítók, munkaügyi ügyintéző 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető 

 

►Sportlétesítmények, egyéb szabadidős létesítmények használata   

Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt. A szoros fizikai kontaktus 

elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos tevékenységeket.  

A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos 

betartására. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél 

kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.  A tevékenységek során a testi kontaktus 

nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni. A közös terek, öltözők, 

zuhanyzók, egyéb felületek higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató 
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teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának 

alkalmazására) szükséges. 

 Felelős: testnevelő oktatók, sportlétesítmények takarítója 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek 

►A számonkérés, beszámolás rendje   

 A szóbeli számonkérés napja, érintett területe előre tervezetten kerüljön meghatározásra 

(egy héttel korábban), ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.   

 Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Az 

írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés 

szabályok betartásával (irattári elzárás vagy oktatói szoba/könyvtár erre kijelölt 

szekrénye; irattári elzárás esetén kesztyű használata kötelező; elzárásért felel: oktató, 

ügyviteli dolgozó, iskolatitkár). 

A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet 

részt.   

Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával a maszk viselése kötelező. Rendszeres fertőtlenítés 

elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön. 

 Felelős: oktatók, munkaközösség-vezetők 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető 

 

►Informatika terem használata, informatikai eszközök használata 

Az informatika teremben az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk 

viselése. Az informatikai eszközök közös használatakor a kesztyű viselése mindenkinek 

kötelező! 

A tanulók, oktatók által használt informatikai eszközök számítógépek, laptopok, tabletek, 

monitor, billentyűzet, egér, nyomtató kezelőpanel, Xbox joystick, TV távirányító, 

vezérlőgombok, projektorok, projektor távirányítók, notebook kötelező fertőtlenítése – 

lehetőség szerint két óránként - alkoholos felületfertőtlenítő szerrel szigorúan portörlő ruhára 

fújva és úgy áttörölve. 

 Felelős: takarítók, rendszergazda 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek 
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►Könyvtár használata 

A könyvtárban az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.  

A könyvek, informatikai eszközök közös használatakor a kesztyű viselése mindenkinek 

kötelező! 

 Felelős: könyvtáros, rendszergazda 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek 

4.RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK   

 
Tanévnyitó ünnepély fenntartói utasításnak megfelelően nem kerül megrendezésre. nem lesz 

egyetlen intézményben sem. Az igazgató egy részletes tájékoztatót készít a diákoknak, amit a 

legelső közös órában az osztályfőnök és/vagy igazgató (iskolarádión keresztül) ismertet.  A 

diákoknak adott tájékoztatást, ennek tényét a Kréta e-naplóban, szeptember 1. napjánál az első 

órában kötelező rögzíteni.   

A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező.  

A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.  

Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó (pl.: 

tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) rendezvény megszervezése során 

tekintettel kell lenni az alábbiakra:  

− az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,  

− az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),  

− zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,  

− a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása.  

Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.  

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartsák meg. A szülők, tanulók felé az információkat a Köznevelési 

Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) kötelező továbbítani. Az 

alkalmazottak, oktatók az intézmény e-mail rendszerben küldött üzenetekkel kommunikálnak. 

mailto:info@kossuth-kalocsa.hu
http://www.kossuth-kalocsa.hu/


BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  

KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM 
 

6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 10. Tel: (78) 461-185 

info@kossuth-kalocsa.hu; www.kossuth-kalocsa.hu 

 

 

11 

 

 Felelős: osztályfőnökök 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek 

 

5.EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

FENNTARTÁSA A TANÉV SORÁN   

Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek 

betartása mindenki számára kötelező. 

A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, foglalkozásait kizárólag egészséges, 

koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. 

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.  Amennyiben valakinél az országos 

tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál magasabb testhőmérséklet (37,8) vagy 

a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az intézménybe nem léphet be, illetve 

haladéktalanul otthonába kell távoznia és a háziorvosával a kapcsolatot felvennie. 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.  

A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül, továbbá az iskolába 

belépéskor rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás 

szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani. 

A 1,5 méteres távolság kötelező betartására fokozottan figyelni kell a belépéskor kötelező 

testhőmérséklet mérés során is. 

A Tomori utcai, Asztrik téri épület, Kossuth Lajos utcai kabinet bejáratánál vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe 

érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a 

kezét (tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).  

 Felelős: portások, gondnok, oktatók (kabineti foglalkozást tartó) 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető 
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A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 

szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.  Kéztörlésre papírtörlők 

biztosítása szükséges, textil törölköző használata tilos.  

  Felelős: takarítók 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. A személyi higiéné alapvető 

szabályairól a tanulók kapjanak részletes tájékoztatást.   

 Felelős: osztályfőnökök 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető 

A takarítók munkaidő beosztása úgy kerül kialakításra, hogy mindig legyen takarító az 

épületben a folyamatos fertőtlenítés miatt. A reggeli időszakban, a Tomori épületben 6.30 és 

9.00 óra között a portás és a gondnok látja el, az Asztrik téren a portás és a takarító; 

kabinetekben a gyakorlati foglalkozást tartó oktató kötelessége, az épület bejáratának, folyosók, 

szociális helyiségek fertőtlenítése (felmosás, felület fertőtlenítés).  A különböző felületekre 

került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény (minden feladat 

ellátási helyén) tisztaságára, kétóránként fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a 

szociális helységekben).  

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

felületek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 

kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók 

csaptelepei, WC lehúzók, liftgombok, fogantyúk, stb.) valamint a padló és a mosható 

falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.  

A kávégépek, ital automaták, adagolók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid 

fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése az igazgató, munkaügyi ügyintéző 

feladata.  

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a tanulók, oktatók, intézményi 

dolgozók egészségét ne veszélyeztesse.  

A takarítást végző dolgozók, takarítók kötelesek adminisztrálni a fertőtlenítés (mosdók, 

folyosók), a takarítás tényét, a fertőtlenítés elvégzéséről két óránként pontos kimutatás készül, 
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napi rendszerességgel (aláíró a takarítást végző személy, nap végén az igazgató, a lapok 

iktatásra kerülnek a munkaügyi ügyintéző által, amelyek megőrzésre kerülnek. 

 Felelős: gondnok, portások, takarítók, oktatók (kabinetekben), munkaügyi ügyintéző 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető 

Zárt térben kiemelt figyelmet kell fordítani 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. 

  Felelős: gondnok, portások, takarítók, oktatók (kabinetekben), osztályfőnökök 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető 

 

6.ÉTKEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK   

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók, intézményi dolgozók alapos 

szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.  

Az ital automaták előtt a sorban állás a védőtávolság betartásával legyen. Kiemelten fontos az 

otthonról hozott zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása.  

A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő. 

Kabinetekben: 

Rendkívül fontos a tanulók által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő 

hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák 

cseppfertőzéstől védett tárolása. 

 A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.  

 Felelős: osztályfőnökök, oktatók (gyakorlati foglalkozást tartó oktató) 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető 

 

7.ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI   

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi 

ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az 

egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb 

feladatokat maradéktalanul el kell végezni.   
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A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban 

az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az 

egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi 

helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi az iskolavezetés, az 

osztályfőnökök, oktatók, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.  

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság 

kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.  

A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő 

osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.  

Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól 

függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által 

kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett 

utasításokat.  

A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, 

védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, 

gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.  

 Felelős: iskolaorvos, védőnők, osztályfőnökök, takarítók 

 Ellenőrző: igazgató, igazgatóhelyettesek 

 

8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE   
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik, vagy tartós betegsége van; erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.  

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt 

karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal 

egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

  Felelős: iskolatitkár, osztályfőnökök 

 Ellenőrző: igazgató 
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9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN   

Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy intézményi 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.  

Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell 

hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló háziorvosát/házi gyermekorvosát. 

Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve 

a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.  

Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek 

megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.  

A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell 

fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.  

 Felelős: igazgató 

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.   

  

10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK 

ESETÉBEN   
 

Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, a népegészségügyi feladatkörben eljáró járási 

hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - tájékoztatja 

azon intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, 
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hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, oktató vagy egyéb személy tesztje 

koronavírus-pozitív.   

Az adatok alapján az ITM, BSZC és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más oktatáset.  

Az intézményben a tantermen kívüli, online oktatás 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 oktatás szerinti oktatás folytatására.  

A tantermen kívüli, online oktatásben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és 

támogatása az oktatók és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő 

kapcsolatában – elsősorban online eszközök alkalmazásával – történik.  

A tanulók a tantermen kívüli, online oktatás elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból 

nem látogathatják.    

Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen 

kívüli, online oktatás, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a 

szülők támogatása érdekében.  

 Felelős: igazgató 

 

11. KOMMUNIKÁCIÓ, TÁJÉKOZTATÁS, AKTUALITÁSOK  

Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell 

követni. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által 

kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.    

Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a 

létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett 

intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.   

Szükséges az intézmények belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak fokozott 

betartása és betartatása, valamint a szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok 

kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva. Ennek során 

a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett az intézmény vezetője, valamint 
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szakképzési centrum esetében a főigazgató és a kancellár az intézményi sajátosságok 

figyelembevételével speciális utasításokat hozhat.   

Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre, vagy annak gyanújára utaló 

jelet azonosítanak a szakképző intézményben, akkor az intézmény vezetője (szakképzési 

centrum esetében az intézményvezető javaslatára a főigazgató) elrendeli a szükséges 

intézkedéseket, és azokról a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatást nyújt a 

az NSZFH részére.    

   Felelős: igazgató 

Az operatív törzs tájékoztatása   

A szakképző intézmény munkanapokon délután 14:00 óráig – a fenntartó egyidejű tájékoztatása 

mellett – az operatív törzs által meghatározott adattartalommal jelentést küld az NSZFH-nak az 

intézményben az adott napon összes (az aznapi új és a korábbi még aktív esetek) járványügyi 

megfigyelés alatt, illetve hatósági házi karanténban lévő személyek, a PCR pozitív személyek, 

valamint az online oktatásban részt vevő személyek számáról.     

A szakképzési centrum részeként működő intézmény a jelentést a szakképzési centrumnak 

küldi meg munkanapokon délelőtt 10:00 óráig.  
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12. SZEMÉLYI FELELŐSSÉGI KÖR 
A fent leírtak betartásáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért a megnevezett munkaköröket betöltő 

személyeket személyes felelősség terheli. Kiemelten: beléptetés – testhőmérséklet mérés, 

távolságtartás, védőeszközök használata (maszk, kesztyű), rendszeres kézmosás, fertőtlenítés, 

takarítás, szellőztetés. 

Határidő, időkeret: folyamatos 

Épület, helyiség 

megnevezése 

Személyi felelős Ellenőrzésért felel Dokumentálásért felel 

Tomori Pál utcai 

bejárat, porta 

gondnok, portás, 

takarítók 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató, munkaügyi 

ügyintéző 

Asztrik téri épület 

bejárat, porta 

portás, takarítók igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Tomori Pál utcai 

tantermek, 

szaktantermek, 

mosdóhelyiségek 

(tanulói, oktatói), 

irodák 

takarítók igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Asztrik téri tantermek, 

szaktantermek, 

mosdóhelyiségek 

(tanulói, oktatói), 

irodák 

takarítók igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Tomori Pál utcai 

könyvtár 

könyvtáros, 

rendszergazda, 

takarítók 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Asztrik téri könyvtár oktatók, rendszergazda, 

takarítók 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Tomori Pál utcai 

demonstrációs terem 

elméleti és gyakorlati 

foglalkozást tartó 

oktató, takarító 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Asztrik téri pincér, 

szakács kabinet,  

elméleti és gyakorlati 

foglalkozást tartó 

oktató, takarító  

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Kossuth Lajos utcai 

pincér, szakács 

kabinet, 

irodahelyiségek, 

előkészítők, öltözők, 

raktárak, mosdók 

elméleti és gyakorlati 

foglalkozást tartó 

oktatók,  

takarító  

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 
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Tomori Pál utcai 

informatika terem 

foglalkozást tartó 

oktató, takarító 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Asztrik téri 

informatika terem 

foglalkozást tartó 

oktató, takarító 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Tomori Pál utcai 

folyosók, udvar 

gondnok, takarítók, 

udvaros 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Asztrik téri folyosók, 

udvar 

gondnok, takarítók, 

udvaros 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Kossuth Lajos utcai 

előtér, udvar 

gondnok, takarítók, 

udvaros 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

 

13. IRATMINTA 
 Takarítási és fertőtlenítési napló 
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          Iksz. 

Bajai SZC KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM 

Takarítási és fertőtlenítési napló 

Épület megnevezése: Tomori Pál utca 10. /Asztrik tér 5-7./ Kossuth Lajos utca 14. 

Helyiség megnevezése: Pincér, kabinet/ Szakács kabinet / Demonstrációs terem/ 

Mosdók, folyosók, kézzel gyakran érintett felületek/ Informatika terem 

Év: 2020. 

HÓNAP: SZEPTEMBER 

 

Nap Óra, aláírás Óra, aláírás Óra, aláírás Óra, aláírás Óra, aláírás Óra, aláírás Óra, aláírás Ellenőrizte 

1.   

 

       

2.   

 

       

3.   

 

       

4.   

 

       

5.   

 

       

6.   

 

       

7.   

 

       

8.   

 

       

9.   

 

       

10.   

 

       

11.   

 

       

12.   

 

       

13.   

 

       

14.   

 

       

15.   
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16.   

 

       

17.   

 

       

18.   

 

       

19.   

 

       

20.   

 

       

21.   

 

       

22.   

 

       

23.   

 

       

24.   

 

       

25.   

 

       

26.   

 

       

27.   

 

       

28.   

 

       

29.   

 

       

30.   

 

       

31.   

 

       

 

Gyakoriság: naponta 

 

A takarítás elvégzése az kiadott takarítási, fertőtlenítési utasítás szerint történik. 

A napló vezetéséért felelős személy: 
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ZÁRÓRENDELKEZÉS 

 

 

További utasítások kiadása és közlése a központi intézkedések, fenntartói irányelvek, 

függvényében az igazgató feladata és felelőssége. 

 

 

Kalocsa, 2020. szeptember 28. 

      

 

       Bekéné Deutsch Ágnes 

          igazgató 
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BAJAI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM 
 

 

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL 

INTÉZMÉNYI SZINTŰ MEGVALÓSÍTÁSA 

 
I.JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL CÉLJA  

A Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum járványügyi protokollja olyan intézkedések, 

eljárásrendek kialakítását célozzák, amelyek a lehetséges legtöbb helyzetben segíthetik a vírus 

terjedésének megelőzését, illetve biztosíthatják az oktatás folyamatosságát.   

A szakképző intézményünk protokollja hozzájárul, hogy a különböző intézményi lehetőségek 

mellett is szervezett keretek között történjen az oktatás.   

 

II.MUNKACSOPORTOK  

A Bajai Szakképzési Centrum főigazgatójának az irányításával az SZC és az intézmény 

vezetője munkacsoportokat hoz létre. 

Feladatuk: a tantermen kívüli, online oktatásre történő elsősorban részleges vagy teljes átállás 

intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az intézményi szabályozásokban való 

megjelenítés előkészítése.  

Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum intézményi munkacsoportjai: 

 
1.ONLINE OKTATÁS MUNKACSOPORT 

Intézményi felelőse: Czár Zsolt igazgatóhelyettes 

Tagjai: Czár Zsolt igazgatóhelyettes, Farkasné Böjtös Beáta oktató, Nyitrai István 

rendszergazda 

SZC delegált: Czár Zsolt igazgatóhelyettes/Nyitrai István rendszergazda 

A online munkacsoport feladata:  

− online oktatás támogatása: a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai 

munkát segítőkkel történő kapcsolattartás kereteinek és online támogatásának 

meghatározása; 
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− 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.  

2. OKTATÁSSZERVEZÉSI MUNKACSOPORT  

Intézményi felelőse: Bekéné Deutsch Ágnes igazgató 

Tagjai: Bekéné Deutsch Ágnes igazgató, Baranyiné Hellényi Viktória igazgatóhelyettes, 

Herczeg-Magó Marianna oktató, Balaton Péter gyakorlati oktatásért felelős oktató, Balaton 

Csilla munkaközösség - vezető 

SZC delegált: Bekéné Deutsch Ágnes igazgató 

Az oktatási munkacsoport feladata:  

− eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg 

elhelyezés szerint; 

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

− 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 

3.EGÉSZSÉGÜGYI MUNKACSOPORT   

Intézményi felelőse: Bekéné Deutsch Ágnes igazgató 

Tagjai: Baranyiné Hellényi Viktória igazgatóhelyettes, Sebestyén Erika oktató, Szigeti Tamás 

oktató, munkaközösség – vezető, Miskolcziné Szentesi Ágnes oktató, munkaközösség – vezető, 

Balogh Jenő oktató, Molnár Pál oktató, Tóth István oktató. 

SZC delegált: Bekéné Deutsch Ágnes igazgató 
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Az egészségügyi munkacsoport feladata:   

− épületbe 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;  

− 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.  

 
III. AZ OKTATÓK – IDEÉRTVE AZ ÓRAADÓKAT IS – MUNKAVÉGZÉSÉNEK FORMÁI, 

RENDJE, BEOSZTÁSA, A KÖZNEVELÉSI REGISZTRÁCIÓS ÉS TANULMÁNYI 

ALAPRENDSZERBEN VALÓ DOKUMENTÁLÁSÁNAK MÓDJA   

Kiemelt cél: intézményen belül a online platformok használatának az egységesítése. 

A tanítási-tanulási folyamat szervezése a tanórán kívüli online oktatás oktatásjében helyileg 

alapvetően otthon (home office), de szükség esetén történhet az iskola épületében is. A online 

oktatás szervezett keretek között történik. 

 Az oktatók online taneszközök (PC, laptop, tablet, okostelefon) birtokában vannak, 

ezeken keresztül történik a tananyagok, feladatok megosztása, valamint a tanulókkal és 

a kollégákkal való kapcsolattartás. 

 Két fő online felületet preferálunk: KRÉTA és a Moodle.  

− Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) azaz 

moduláris objektum-orientált dinamikus tanulási környezet. 
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− A KRÉTÁBAN: rövid utasítások, információk, egyszerű kérdések, feladatok 

jelzése történik a Házi feladat / Üzenetküldő funkción keresztül; míg a távoktató 

rendszerben nagyobb terjedelmű anyagok, tesztek kerülnek megosztásra és 

elvégzésre.  

 Kapcsolattartás információátadás céljára használjuk az Office 365 levelezőrendszerét 

is.  

 A KRÉTA rendszerben rögzítésre kerülnek a tanárok szaktárgyi tanórái. Az oktatók a 

tanulók esetében a házi feladatoknál, üzenetküldésnél rögzíti, hogy milyen 

számonkérést végzett el. 

 Az azonos tantárgyat tanító oktatók kiscsoportos tanári team keretében egyeztetnek a 

feltöltendő tananyagtartalomról: PTT, KKK áttekintése.  

 Kiemelt feladat: A tananyagfejlesztésben tapasztalt oktatók tudásmegosztása, online 

műhelymunka, online tanulási, tanítási környezet informatikai háttérkép tervezése. 

 Szakmai tematikák, tananyagok felülvizsgálata: tananyagok átcsoportosítása. 

 Oktatók online kompetenciafejlesztését szolgáló belső informatikai tanfolyam, 

önképzés megszervezése: szövegszerkesztés, prezentációkészítés, táblázatkezelés.  

 Korszerű tananyag tartalom a szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban, 

tananyagfejlesztés elméleti, gyakorlati lehetőségeinek felkutatása.  

 Tantárgyi integráció elősegítése: közös tananyagprojektek tervezése és kivitelezése. 

 Tantárgyi kapcsolódási pontok áttekintése. 

 Online szótár, szóbank kifejlesztése, tanulók lexikális tudásának gyarapítása, nyomon 

követése. Új szervezési és módszertani elemek megjelenítése a szakmai idegen nyelv 

tanításban. 

 A tanulók az egyéni kérdéseikkel, problémákkal meg tudják keresni oktatóikat 

konzultációs célból. Az online „fogadóórák” időpontjai az órarend szerinti tanórák 

időpontja.  

Javaslat: 

Zárt osztályközösségekben, a különböző osztályok közötti tanórák (pl. fakultációk, nyelvi órák 

szintek szerint) szervezését most mellőzzük, illetve online platformra helyeződjön. 
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Részleges online oktatás kialakításával csökkentsük szükség szerint a nagy osztálylétszámokat. 

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

feladatvégzés.  

A gyakorlati oktatásuk későbbi időre helyezését és tömbösített szervezését.  

 
IV.A TANULÓK TANULMÁNYI ELŐREHALADÁSA (ellenőrzésének, rendszeres 

beszámoltatásának, értékelésének alkalmazható formái, gyakorisága, rendje, az évfolyam 

tanulmányi követelményei teljesítésének rendje, feltételei) 

Formái: 

 kijelölt tankönyvi lecke, oldalszámok, oktatók által közzétett, megosztott tananyag 

alapján önálló vázlat készítése tananyag feldolgozás 

 a tananyaggal kapcsolatos tanári kérdésekre írásban rögzített válaszok 

 PPT készítése 

 adott témában önálló anyaggyűjtés (online felületeken) 

 online feleltetés (videochat) 

 rugalmasság és személyre szabott megoldások - tesztek és kérdőívek különféle 

variációja és kombinációja 

 numerikus, absztrakt-logikai vagy kreatív gondolkodást igénylő feladatbank 

Gyakorisága  

 A technikumi osztályokban heti, a szakképző iskolai osztályokban heti egy - kéthetes 

intervallumban történik (duális partner fogadóképességének függvényében). 

 Minden tanulónak a szakmai program alapján érdemjegyet adunk az adott tantárgyból. 

Rendje  

A tanulók arányos és méltányos terhelésére tekintettel: 

 Az adott tanulmányi hét órarendje alapján, tantárgyanként a heti órarend szerinti 

óraszámmal számolva, tantárgyanként/ heti tömbösítéssel a tananyagot heti 

rendszerességgel feltölti a szaktanár a MOODLE rendszerbe. Ez lehet pl. word, PPT, 

kép, PDF formátum, animáció, kisfilm, oktató videó stb., vagy kijelölhetünk tankönyvi 

leckét is. 

 A heti tananyaghoz feladatokat, tesztet vagy egyéb munkáltató feladatokat ad. 
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 Ezt a tanulónak a következő hét azonos napjáig kell feldolgoznia és a kérdéseket 

megválaszolnia, a teszteket megoldani (számonkérés esetén célszerű egyszer 

megnyitható, limitált időtartalmú tesztet, feladatot feltölteni).  

 Az oktató a szakmai programnak megfelelően érdemjeggyel értékeli a tanulót, a 

tananyaghoz csatolt kérdések, feladatok megválaszolása, vagy a feltöltött teszt, beadott 

tananyagok, dolgozat megoldása alapján. 

 A szakképző iskola 10. 11. évfolyamain egy - két hetente történik a tananyagok és hozzá 

tartozó kérdések feltöltése és az értékelés (duális partner fogadóképességének 

függvényében). 

 A feltöltött tananyagról, feladatokról a Kréta-naplón keresztül is értesítjük a tanulót. 

 Mindenkinek kötelessége a kijelölt feladatok elvégzése az oktató által kért módon. 

 A KRÉTA órarend alapján tartjuk az online foglalkozásokat, az oktatók  által kiadott 

tananyagok, instrukciók nyomon követése a tanulók részéről kötelező, a heti szintű 

visszacsatolás minden tanulótól elvárás.  

 Tanulás támogatása szempontjából a tanulók tudják követni, hogy az adott napon 

melyik tantárgyakat kell tanulniuk, átláthatóbb, teljesíthetőbb a munkavégzés.  

 A végzős technikumi évfolyamokra külön oktatás vonatkozik: az iskolavezetés által 

kijelölt tematikus napok keretében. Tematikus Napok rendje, időkerete: 

− minden nap 8.00 – 12.00 óra között 

− hétfő: idegen nyelvek (angol nyelv, német nyelv) 

− kedd: matematika 

− szerda: történelem 

− csütörtök: ágazatnak megfelelő szakmai tantárgy 

− péntek: magyar nyelv és irodalom 

− 12.00 -14.00 óra között az egyéb tantárgyak 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha minden tantárgyból 

teljesítette a Szakmai Program által rögzített tantárgyi követelményeket, illetve a online 

oktatásben az oktatók által kiadott online feladatokat elvégezte.  

Amennyiben a tanuló nem vesz részt az online oktatásban, - illetve az otthoni online 

infrastrukturális feltételek hiányában az iskola által biztosított kiscsoportos 

foglalkoztatásban, vagy nem veszi át az iskola által postai úton kiküldött 
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tananyagcsomagot - megtagadja a feladatok elvégzését, az oktatónak, osztályfőnöknek 

kötelező jeleznie az iskolavezetés felé. 

Erről a tényről az igazgató hivatalos levél formájában haladéktalanul értesíti a szülőt, 

gondviselőt. 

Amennyiben nem történik a tanuló részéről változás, továbbra sem teljesíti tanulmányi 

kötelezettségét, a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie a teljes tanév anyagából, 

mivel az adott évfolyam követelményeit nem teljesítette. 

 

V.A TANTÁRGYFELOSZTÁS SZERINTI ÓRAREND HELYETT ALKALMAZANDÓ 

TANREND, KÖZISMERETI ÉS SZAKKÉPZÉSI PROGRAM TERVEKBEN 

FOGLALT TANTÁRGYI STRUKTÚRÁTÓL VALÓ ELTÉRÉS FORMÁJA, 

MÉRTÉKE 

 A vizsgatárgyak tekintetében a vonatkozó jogszabályok meghatározott témakörök.  

 Általános elvként kívánjuk alkalmazni, illetve a nem vizsgatárgyakra vonatkozólag az 

oktató kompetenciája, hogy súlyozza, emelje ki a prioritásokat a tantárgy sajátosságai, 

a tanulók előzetes ismeretei, képességei, a tananyag módszertani kívánalmai szerint. 

Természetesen a jogszabályok itt is iránymutatóak lehetnek.  

 Az eredeti órarendhez igazodva, de tantárgyanként heti egy napra tömbösítve történik a 

tantárgyak oktatása a technikumi végzős tanulók esetében. 

 Elsősorban a vizsgakövetelményekhez igazodva, a főtantárgyakra, témakörökre 

fókuszálva történik a tananyagok kiadása, ellenőrzése.  

 Alapelvünk, hogy a vizsgatárgyak nagyobb súlyt kapjanak az oktatás és számonkérés 

során, az „egyéb” (nem vizsga) tantárgyakkal ne terheljük túl a tanulókat. 

 

 

Kalocsa, 2020. szeptember 28. 

      

 

       Bekéné Deutsch Ágnes 

          igazgató 
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BAJAI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MUNKACSOPORT  

HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 

Intézményi felelőse: Bekéné Deutsch Ágnes igazgató 

Tagjai: Baranyiné Hellényi Viktória igazgatóhelyettes, Sebestyén Erika oktató, Szigeti Tamás 

oktató, munkaközösség – vezető, Miskolcziné Szentesi Ágnes oktató, munkaközösség – vezető, 

Balogh Jenő oktató, Molnár Pál oktató, Tóth István oktató. 

SZC delegált: Bekéné Deutsch Ágnes igazgató 

Egészségügyi munkacsoport tagjainak elérhetőségei: 

Egészségügyi munkacsoport 

tagjai 

E-mail címe Telefon elérhetősége 

Bekéné Deutsch Ágnes bekene@kossuth-kalocsa.hu 06/702987216 

Baranyiné Hellényi Viktória baranyineh@kossuth-kalocsa.hu 06/302439809 

Balogh Jenő baloghj@kossuth-kalocsa.hu 06/204829412 

Sebestyén Erika sebestyene@kossuth-kalocsa.hu 06/202157178 

Szigeti Tamás szigetit@kossuth-kalocsa.hu 06/313228815 

Miskolcziné Szentesi Ágnes miskolczines@kossuth-kalocsa.hu 06/302491428 

Molnár Pál molnarpal@kossuth-kalocsa.hu 06/302727786 

Tóth István tothi@kossuth-kalocsa.hu 06/703357849 

 
Az egészségügyi munkacsoport feladata:   

1.ÉPÜLETBE BELÉPÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

Az iskolába egyesével vagy kis csoportokban történik a belépés a főbejáraton keresztül 

mindhárom feladat ellátási helyen, betartva a 1,5 méteres távolságot, testhőmérséklet mérést 

követően. Az iskolába történő belépéstől számítva kötelező a szájmaszk viselése minden 

közös területen (iskolaudvar, folyosók, kabinetek, mosdók, irodák) és az osztálytermekben 

tanórai foglalkozásokon is tanulónak, oktatónak, intézményi dolgozónak. A belépéskor 

kötelező felvenni vagy a saját, vagy az iskola által biztosított szájmaszkot. Amennyiben nincs 

szájmaszkja a tanulónak, akkor az iskola biztosít egyet (egyszer használatos/varrott textil), 

melyet kérünk minden nap otthon fertőtleníteni, és a következő alkalommal azt újra elhozni! A 

készleteink korlátozottak, így nem tudunk minden nap újat adni! 
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A belépéskor, a maszk felvétele után testhőmérséklet mérést követően kötelező egy 

kézfertőtlenítés kiscsoportokban a földszinti mosdókban. Az ehhez szükséges 

fertőtlenítőszert az intézmény a bejáratnál biztosítja. Az épületben több helyen, 

osztálytermekben, kabinetekben és a mosdó helységekben is van lehetőség folyamatosan 

fertőtlenítő használatára. 

Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése, 

testhőmérséklet mérés kötelező. 

Szakképző intézményünk épületei előtt, az udvarában tilos a csoportosulás. 

Belépéskor a portás kötelessége a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatása: a 

létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatos 

intézkedésekről (maszk viselése, távolságtartás, kézmosás). 

Minden épületben kihelyezésre kerültek tájékoztató táblák a kézfertőtlenítés, a kézmosás, az 

alkoholos kézbedörzsölés szabályairól. 

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet kiegészítünk a 

folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.  Kéztörlésre papírtörlőt 

biztosítunk.  

A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak  részletes tájékoztatást adtunk. Felhívjuk 

a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, 

kézfertőtlenítés.  
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2.A TAKARÍTÁSSAL, A TISZTÍTÁSSAL, A FERTŐTLENÍTÉSSEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK, SZABÁLYOK, ELLENŐRZÉSI REND MEGHATÁROZÁSA 

A takarítók munkaidő beosztása úgy kerül kialakításra, hogy mindig legyen takarító az 

épületben a folyamatos fertőtlenítés miatt. A reggeli időszakban, a Tomori épületben 6.30 és 

9.00 óra között a portás és a gondnok látja el, az Asztrik téren a portás és a takarító; 

kabinetekben a gyakorlati foglalkozást tartó oktató kötelessége, az épület bejáratának, folyosók, 

szociális helyiségek fertőtlenítése (felmosás, felület fertőtlenítés).  A különböző felületekre 

került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény (minden feladat 

ellátási helyén) tisztaságára, kétóránként fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a 

szociális helységekben).  

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

felületek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 

kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók 

csaptelepei, WC lehúzók, liftgombok, fogantyúk, stb.) valamint a padló és a mosható 

falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.  
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A kávégépek, ital automaták, adagolók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid 

fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése az igazgató, munkaügyi ügyintéző 

feladata.  

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a tanulók, oktatók, intézményi 

dolgozók egészségét ne veszélyeztesse.  

A takarítást végző dolgozók, takarítók kötelesek adminisztrálni a fertőtlenítés (mosdók, 

folyosók), a takarítás tényét, a fertőtlenítés elvégzéséről két óránként pontos kimutatás készül, 

napi rendszerességgel (aláíró a takarítást végző személy, nap végén az igazgató, a lapok 

iktatásra kerülnek a munkaügyi ügyintéző által, amelyek megőrzésre kerülnek. 

Zárt térben kiemelt figyelmet kell fordítani 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.  

A tisztító és fertőtlenítőszerek mennyisége jelenleg biztosított, pótlás folyamatban van, hiány 

esetén a centrumot azonnal értesítjük. 

 

3.TÁVOLSÁGTARTÁS SZABÁLYAINAK MEGHATÁROZÁSA  

Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulások 

megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.  

Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.  A 

közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 

méteres védőtávolság.  

A testnevelés órákat az időjárás függvényében  szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni 

kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért 

a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése 

érdekében 5 perccel korábban fejezzük be az órát. 

Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, 

kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: 

létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az alapvető 
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egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, 

kézfertőtlenítés, szellőztetés). 

Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások  belföldi megvalósítását mellőzzük.  

Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket a járványhelyzetnek megfelelően 

tartunk/nem tartunk. A szükséges információkat elektronikus felületeken (KRÉTA) küldött 

üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz. 

 

4.A MASZK VAGY MÁS VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATA SZABÁLYAINAK 

KIALAKÍTÁSA 

Az intézmény teljes területén, tanórai foglalkozásokon mindenki köteles a szájat és az orrot 

eltakaró eszközt (maszk, orvosi maszk) viselni. 

Figyelmeztető táblák elhelyezése: az épületek bejáratánál, amelyek a lényegesebb védekezési 

elemeket mutatja be: vírusfertőzés megelőzése céljából kihelyezhető figyelmeztető, rendelkező 

és tiltó táblák, matricák: maszk, védőkesztyű, védőfelszerelés, testhőmérés használatára 

figyelmeztető táblák. A könyvek, informatikai eszközök közös használatakor a kesztyű viselése 

mindenkinek kötelező! 

5.GYAKORLATI OKTATÁS LEHETŐSÉGE 

 

A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés, 

testhőmérséklet mérési rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlatokat kizárólag egészséges, 

koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A gyakorlat 

megkezdése előtt kötelező a testhőmérés (Kossuth Lajos utcai tanétterem) a szappanos 

kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén 

biztosítani kell. A gyakorlat során kötelező a 1,5 méteres védőtávolság, a maszk használata 

illetve a szakács, pincér kabinetekben, az informatika termekben, demonstrációs teremben a 

védőkesztyű használata erősen ajánlott. 

A képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás) az első tanórán 

megvalósultak. 

A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-

használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes 

időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.  
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A gyakorlat során az eszközöket az oktató (takarítói kapacitás függvényében takarító is) virucid 

hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.  

A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani. 

Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása 

szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell.  

A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi 

fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a szakmai gyakorlati foglalkozások megkezdése előtt, a 

csoportok váltása között, a szakmai gyakorlati foglalkozások végén.  

 

6.TÜNETTEL RENDELKEZŐ SZEMÉLY AZONOSÍTÁS ESETÉN TEENDŐ 

INTÉZKEDÉSEK SZABÁLYAI:  

 elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése: Tomori épületben T2 terem, 

egészségügyi ágazati szakmai kabinet (T11), orvosi szoba (T13); Asztrik téri épületben 

A2, A3 terem, orvosi szoba (A9) 

 felügyelet biztosítása: Sebestyén Erika oktató, orvosi szoba (T13), orvosi szoba (A9) 

 hozzátartozó értesítése és tájékoztatása: igazgató, igazgatóhelyettes  

 azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása: igazgató, 

igazgatóhelyettes 

Hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje:  

− amennyiben egy tanulónál, (oktatónál, vagy bármely iskolai dolgozónál) fertőzés 

tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük a fenntartót (egészségügyi 

munkacsoport vezetőjét, Virág Tibor kancellár urat,  

− az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről,  

− gyermek esetén értesítjük a szülőt / gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy 

feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt 

követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

− a beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  

− a tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül.  
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− amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 

mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.  

 

A központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így különösen 

a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők karanténjára és szűrésére, 

tesztelésére vonatkozó szabályok: mindenkori fenntartó által adott utasítások, iránymutatások 

érvényesek. 
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SZEMÉLYI FELELŐSSÉGI KÖR 
A fent leírtak betartásáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért az Egészségügyi munkacsoport 

tagjain felül megnevezett munkaköröket betöltő személyeket személyes felelősség terheli. 

Kiemelten: távolságtartás, védőeszközök használata (maszk, kesztyű), rendszeres kézmosás, 

fertőtlenítés, takarítás, szellőztetés. 

Határidő, időkeret: folyamatos 

Épület, helyiség 

megnevezése 

Személyi felelős Ellenőrzésért felel Dokumentálásért felel 

Tomori Pál utcai 

bejárat, porta 

gondnok, portás, 

takarítók 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató, munkaügyi 

ügyintéző 

Asztrik téri épület 

bejárat, porta 

portás, takarítók igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Tomori Pál utcai 

tantermek, 

szaktantermek, 

mosdóhelyiségek 

(tanulói, oktatói), 

irodák 

takarítók igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Asztrik téri tantermek, 

szaktantermek, 

mosdóhelyiségek 

(tanulói, oktatói), 

irodák 

takarítók igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Tomori Pál utcai 

könyvtár 

könyvtáros, 

rendszergazda, 

takarítók 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Asztrik téri könyvtár oktatók, rendszergazda, 

takarítók 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Tomori Pál utcai 

demonstrációs terem 

elméleti és gyakorlati 

foglalkozást tartó 

oktató, takarító 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Asztrik téri pincér, 

szakács kabinet,  

elméleti és gyakorlati 

foglalkozást tartó 

oktató, takarító  

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Kossuth Lajos utcai 

pincér, szakács 

kabinet, 

irodahelyiségek, 

előkészítők, öltözők, 

raktárak, mosdók 

elméleti és gyakorlati 

foglalkozást tartó 

oktatók,  

takarító  

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 
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Tomori Pál utcai 

informatika terem 

foglalkozást tartó 

oktató, takarító 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Asztrik téri 

informatika terem 

foglalkozást tartó 

oktató, takarító 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Tomori Pál utcai 

folyosók, udvar 

gondnok, takarítók, 

udvaros 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Asztrik téri folyosók, 

udvar 

gondnok, takarítók, 

udvaros 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

Kossuth Lajos utcai 

előtér, udvar 

gondnok, takarítók, 

udvaros 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

igazgató,  

munkaügyi ügyintéző 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kalocsa, 2020. szeptember 28.  

 

Bekéné Deutsch Ágnes 

igazgató 
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BAJAI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM 

ELJÁRÁSREND A KÖTELEZŐ TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉS 

BEVEZETÉSÉRŐL 

1.TÖRVÉNYI HÁTTERE:  

Magyar Közlöny 2020. évi 207. számában (2020. szeptember 18.) megjelent a Kormány 

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről: 

belépéskori testhőmérséklet-mérés. 

Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság: Ágazati 

iránymutatás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez 

(2020. október 1.) 

2.ELJÁRÁSREND 

Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek 

betartása mindenki számára kötelező. 

TESTHŐMÉRSÉKLET ÉRTELMEZÉSE 

A szabályozások értelmében 2020. október 1-jétől a szakképző intézménybe érkezéskor 

kötelező az intézmény tanulóinak, oktatónak, dolgozóinak testhőmérsékletének mérése. 

A döntés értelmében, csak az a személy léphet az intézmény területére, akinek az érkezéskor 

mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott 

mértéket (az intézményi belépéshez megengedett testhőmérsékletet az országos tiszti főorvos 

határozatban teszi majd közzé). 

Ha a tanuló, oktató, dolgozó hőmérséklete meghaladja a 37,8 C fokot, öt perc múlva meg 

kell ismételni a vizsgálatot. Ha második mérésnél ismét hőemelkedést, illetve lázat észlelünk a 

tanulót elkülönítjük és erről a tanuló szülőjét, gondviselőjét, illetve a BSZC kancellárját (mint 

a BSZC egészségügyi munkacsoportjának felelős vezetője), főigazgatóját értesítjük.  

Normál testhőmérséklet esetén, testhőmérést követően a tanuló, oktató, intézményi dolgozó 

kézfertőtlenítés után léphet be az intézmény épületébe.  

A járványügyi előírásokat maradéktalanul be kell tartani! (maszk szabályos viselése, másfél 

méteres védőtávolság)  

Testhőmérséklet mérés lebonyolítása 

Belépési, testhőmérséklet mérési pontok: 
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 Tomori Pál utcai főépület (technikum) bejárata (üvegajtó előtt) 

 Asztrik téri épület (szakképző iskola) bejárata (üvegajtó előtt) 

 Kossuth Lajos utcai tanétterem – kizárólag a pincér kabinet előtti bejárati ajtó 

Beléptetési rend 

►Tomori épület, Asztrik téri épület 7.00 – 7.45 között 

A tanulókat fogadó oktató 7.00 óra 10 perctől az iskola előterében, üvegajtó előtt végzi a 

hőmérséklet mérését, infravörös, érintés nélküli hőmérővel.  A hőmérsékletet mérő személy 

egyszer használatos maszkot és gumikesztyűt visel.  

Reggel 6.30 -7.00 óra között belépőket a portaszolgálat (gondnok, portás, igazgató) hőmérőzi; 

a 7.00 – 7.45 közötti időszakban az előre beosztott oktató felel. 

A tanulók maszkban, egyenként a védőtávolság betartása mellett műkődnek együtt a 

beavatkozás során. 

Ha a tanuló hőmérséklete meghaladja a 37,8 C fokot, öt perc múlva meg kell ismételni a 

vizsgálatot. Ha második mérésnél ismét hőemelkedést, illetve lázat észlelünk a tanulót 

elkülönítjük. Szüleit, gondviselőjét, iskolavezetést értesítjük.  

Normál testhőmérséklet esetén, hőmérés után a tanuló kézfertőtlenítés után léphet be az iskola 

épületébe.  

►Tomori épület, Asztrik téri épület 7.45 – 16.00 óra között 

7.45 -16.00 óra között belépőket a portaszolgálat (gondnok, portás) hőmérőzi; az iskolavezetés 

folyamatos ellenőrzése mellett. A bejárati üvegajtót mindkét épületben tilos nyitva hagyni! A 

portán mindkét épületben kötelező az ott tartózkodás, akadályoztatás esetén helyettesítő 

személy kijelölésére kerül sor az igazgató jóváhagyásával. 

►Kossuth Lajos utcai kabinet 7.30 – 7.45 között 

A kabineti órákra érkező tanulók (első óra esetén) testhőmérséklet méréséért a gyakorlati órát 

tartó oktató felel. A gyakorlati oktatónak kötelező 7.30-ra a pincér kabinet (szakácsok is 

kizárólag itt jöhetnek be) előterében várnia a tanulókat. A gyakorlati oktatók a gyakorlat 

megkezdése előtt saját magát (ebben az esetben telefonon jelzi az igazgató felé a hőmérsékletét) 

illetve ha párhuzamosan folyik a gyakorlati oktatás, kölcsönösen felelnek egymás hőmérséklet 

méréséért. A hőmérsékletet mérő oktató egyszer használatos maszkot és gumikesztyűt visel.  
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A tanulók maszkban, egyenként a védőtávolság betartása mellett mehetnek be a pincér, szakács 

kabinetbe a beavatkozást követően. 

Ha a tanuló hőmérséklete meghaladja a 37,8 C fokot, öt perc múlva meg kell ismételni a 

vizsgálatot. Ha második mérésnél ismét hőemelkedést, illetve lázat észlelünk a tanulót 

elkülönítjük. Azonnal értesíteni kell az iskolavezetést, az iskolavezetés értesíti a tanuló szülőjét, 

gondviselőjét.  

Normál testhőmérséklet esetén, hőmérés után a tanuló kézfertőtlenítés után léphet be a 

kabinetbe. 

►Testnevelés órák esetében  

Ha a tanulónak, testnevelő oktatónak első órája a testnevelés, a tanuló és az oktató köteles 

megjelenni az intézmény típusnak megfelelő épületben (technikum Tomori épület, szakképző 

iskola Asztrik épület) testhőmérséklet mérésre. 

A tanuló, oktató kizárólag a testhőmérséklet mérést követően mehet az oktató által kijelölt 

sportlétesítménybe.  

►Felnőttképzés 

A felnőttképzés keretében tanulókra ugyanazon eljárás rend vonatkozik, mint a nappali oktatás 

szerint tanuló diákokra, oktatókra. 

Tomori épületben: 

 13.30 – 16.00 a testhőmérséklet mérésért a portaszolgálat felelős a fent leírtak alapján 

 16.00 óra után a portaszolgálattal megbízott személy, illetve az órát tartó oktató 

 16.00 óra után a Tomori épület üvegajtóját nyitva hagyni tilos! 

Asztrik téri épületben: 

 13.30 – 16.00 a testhőmérséklet mérésért a portaszolgálat felelős a fent leírtak alapján 

 16.00 óra után a portaszolgálattal megbízott személy, illetve az órát tartó oktató 

 16.00 óra után az Asztrik épület üvegajtóját nyitva hagyni tilos! 

Kossuth Lajos utcai kabinet: 

A kabineti órákra érkező felnőtt tanulók (a tanóra megkezdése előtt negyed órával az oktatónak 

a kabinetben meg kell jelennie) testhőmérséklet méréséért a gyakorlati órát tartó oktató felel, 

belépés kizárólag a pincér kabinet bejárata felől. Minden szabály a nappali tanulóinkkal 

megegyezik.  
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Ha a felnőtt tanuló hőmérséklete meghaladja a 37,8 C fokot, öt perc múlva meg kell ismételni 

a vizsgálatot. Ha második mérésnél ismét hőemelkedést, illetve lázat észlelünk, a felnőtt tanuló 

nem léphet az épületbe, kabinetbe, erről haladéktalanul tájékoztatni kell az iskolavezetést. 

Normál testhőmérséklet esetén, hőmérés után a felnőtt tanuló kézfertőtlenítés után léphet be az 

iskola épületébe.  

 

Az intézményben csak az intézménnyel jogviszonyban (tanulók, oktatók iskolai dolgozók) 

állók tartózkodhatnak, kézbesítő, futár, ügyintézés céljából érkező személy az üvegajtón 

túlra nem léphet! 

Az ügyintézés céljából érkező személy akkor léphet az épületbe, ha a portaszolgálat 

testhőmérséklet mérést végzett. 

 

3.Hőmérő elhelyezési pontok, átvétel 

 Tomori épület: porta 

 Asztrik téri épület: porta 

 Kossuth Lajos utcai kabinet: pincér kabinet – pult 

 

Amennyiben a testhőmérő használatával kapcsolatosan a mérésért felelős, mérést végző 

személy meghibásodást érzékel, kötelessége azonnal értesíteni az iskolavezetést, a 

beléptetést meg kell állítani.  

Testhőmérséklet mérés nélkül nem mehet be az épületbe sem tanuló, sem oktató, sem 

iskolai dolgozó. 

 

 

Kalocsa, 2020. szeptember 28. 

 

       Bekéné Deutsch Ágnes 

        igazgató 
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