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A Baranya Megyei SZC Garai Miklós Technikum és Szakképző Iskola
a 2021/2022. tanévben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos eljárásrend
Az elsődleges szempont a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi,
vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi
működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány terjedésének
megelőzése.
Az intézményi eljárásrend folyamatos aktualizálása – szükség esetén az intézményen belüli
eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve – kiemelt jelentőségű.
Az intézményi intézkedési terveket a fenntartó az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a
továbbiakban: ágazati irányító) rendelkezésére szükséges bocsájtani.
Az ágazati irányító a szakképző intézmény intézkedési tervét megvizsgálja, és amennyiben
szükséges, további intézkedéseket kezdeményez a fenntartónál.
1. . A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból
biztonságos környezet kialakítása
1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások,
irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
1.2. . A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges,
koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja
•

A bejárathoz kézfertőtlenítő kihelyezése és ajánlott használata, amelyet
ellenőriz a portás és az iskolaőr.

•
•

A központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje,
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
tanuló, illetve képzésben részt vevő (jelen eljárásrend tekintetében a továbbiakban
együtt: tanuló) látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
Iskolába való belépéskor kötelező jellegű hőmérés diákoknak-dolgozóknak
vendégeknek egyaránt. Láz esetén (>37,5°C) az intézménybe való belépés tilos.

•
•

Amennyiben a tanítási idő alatt az iskolában észlelünk vírusra utaló tüneteket,
elkülönítést, felügyeletet biztosítunk és a hozzátartozót értesítjük.

1.3. A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára részéről
szükséges. Ez magában foglalja:
• a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést. Minden
folyosón kihelyezett kézfertőtlenítő eszköz.
•

a köhögési etikett betartását,

•

az arc felesleges érintésének kerülését,

•

a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára
vonatkozó szabályok betartását. Jelenleg ajánlott de nem kötelező

Intézkedés: Folyamatos figyelemfelhívás , figyelmeztetés
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1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül
fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait
figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól
látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani
(könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.).
Felelősök: az teremben tanító oktatók. Ellenőrző :igazgató-helyettes
1.5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése
kötelező. A munkaállomások és fogadóterületet egymástól 1,5 méter távolságban
alakítjuk ki.
Végrehajtó személy
Dokumentálás
Ellenőrző
karbantaró
fényképpel
kincstárnok
1.6. Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára,
megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású
felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. 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, ellenőrzése a
szakképző intézmény feladata.
Beszerzést végrehajtó
személy
kincstárnok

Dokumentálás

Ellenőrző

Külön vezetett naplóban

igazgató

Tisztítást végrehajtó Dokumentálás
Ellenőrző
személy
délelőttös takarító
előre kiadott fejléces lapon
kincstárnok
1.7. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni a
délelőttös takarító. A fertőtlenítés meglété
A kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges
virucid fertőtlenítőszerrel.
Végrehajtó személy
Dokumentálás
Ellenőrző
délelőttös takarító
előre kiadott fejléces lapon
kincstárnok
1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok,
javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan
légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és
kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil
légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő-utánpótlás
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történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani,
hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és
porszűrőjét gyakran kell fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel.
A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges
cserélni.

Beszerzést végrehajtó
személy
kincstárnok

Dokumentálás

Ellenőrző

Külön vezetett naplóban

igazgató

1.9. Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról:
a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban
tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.
1.10. Szükséges az intézmények belső intézkedési terveinek, szabályzataikban
foglaltaknak fokozott betartása és betartatása, valamint ezen 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 szakképzési centrum esetében a
főigazgató és a kancellár az intézményi sajátosságok figyelembevételével speciális
utasításokat hozhat.
1.11.
Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet
azonosítanak a szakképző intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő
azonnali tájékoztatás szükséges.
2. A tanórák látogatása, a beiratkozás
2.1. A jelenléti tanórákat úgy szervezzük, hogy a tanterem kapacitásának
figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen.
Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése ajánlott
2.2. A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítani
szükséges.
2.3. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás
során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli
lehetőségeket szükséges alkalmazni. A beadandó dokumentumok, dolgozatok
kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítani kell, melynek során
fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására.
2.4. 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.
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2.5. Javasoljuk az online beiratkozás lehetőségének biztosítását, elkerülve ezzel a sorban
állás kialakulását. Amennyiben az online beiratkozás nem megoldható, a tanulók,
képzésben részt vevők beiratkozását ütemezni szükséges.
2.6. Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát
szükséges a szakképző intézménynek alkalmaznia, de speciális esetekben, különösen a
2.2. pontban foglalt esetben indokolt lehet az online oktatási mód részbeni alkalmazása
is.
2.7. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű
betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói
csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.
3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános
higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező 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.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az
általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.
3.5. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell
tartani.
3.6. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű
betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói
csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.
4. A tanulók hiányzásainak kezelése
4.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a 12/2020. (II. 7.)
Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szerinti alapos okra
hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak
tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére a járványügyi hatóság
által előírt karantén időszakára.
4.2. A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. § (1) bekezdés c) pontjának értelmében az
intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni.
Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor a tanulói
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hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott
időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak,
minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a
kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan kell
mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia.
4.3. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.

5. A szakképző intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a szakképző
intézmény
5.1. a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az
interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok
(uniós digitális Covidigazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának
keretéről szóló 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti uniós digitális Covidigazolvány, alkalmas
Elfogadható:
5.2. a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet
szerinti védettségi igazolvány, illetve applikáció,
5.3. az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány ha az a
védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított
bejegyzést tartalmaz vagy
5.4. az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi
igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a
határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében
megállapította felmutatásával — ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus
elleni védettségének igazolását.
5.5. A tanulót a szakképző intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú
személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a szakképző intézmény
épületébe a portáig léphet be.
6. Az iskolában tartózkodás rendje.
6.1. 2021 december elsejétől az épületbe csak az iskola dolgozó tanulói és az iskola
működéséhez szükséges szolgáltatók szakemberei testhő ellenőrzés, kézfertőtlenítés
után léphetnek be.
6.2. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló,
illetve képzésben részt vevő (jelen eljárásrend tekintetében a továbbiakban együtt:
tanuló) látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
6.3. Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a tanuló (szülő), és a foglalkoztatott
köteles értesíteni az iskolát
6.4. A szakmai gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az
általános higiénés rendszabályok vonatkoznak.
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6.5. A külsős alkalmazottak és szolgáltatók az épület teljes területén orrot szájat eltakaró
maszkot kötelesek hordani.
6.6. A tanulók és a saját alkalmazottak számára a maszk viselése a közösségi területeken
mindig kötelező.
6.7. Tantermekben a maszk viselése tanórák alatt ajánlott , a szünetekben kötelező.
6.8. A tantermeket óraközi szünetekben intenzív szellőztetés szükséges.
6.9. Az osztályok lehetőség szerint azonos teremben tartózkodnak a nap során.
6.10.
Azokban a termekben, ahol a csoportok váltják egymást minden váltás előtt
kötelező a terem fertőtlenítése
7. Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások
7.1. a nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó (pl.: értekezlet, ünnepség,
osztályozó értekezlet, tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, bál, bankett, kulturális
program) esemény megszervezése során tekintettel vagyunk - a rendezvényekre
vonatkozó hatályos létszámszabályok szigorú betartása,
-

az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok
(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri program szervezése,

betartása

- szükség esetén a résztvevők körének korlátozása.
7.2. Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat lehetőleg belföldi helyszíneken
valósítjuk meg.
8. Sportlétesítmények, és egyéb szabadidős létesítmények használata.

8.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket
nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt. Amennyiben
lehetséges, szabadban történjen a testnevelés óra.
8.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos
tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres
védőtávolság folyamatos betartására.
8.3. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél
kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.
8.4. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható
feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.

9. A számonkérés, beszámolás rendje (elsősorban a felnőttek oktatására vonatkoztatva)
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9.1. szóbeli számonkérés napja –-, érintett területe, valamint a várható létszáma előre
tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok
betartását.
9.2. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges.
Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az
írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés
szabályok betartásával.
9.3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató
vehet részt.
9.4. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság
nem tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság
tartható, maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a
munkafelületeken és a segédeszközökön.
10. Teendők beteg személy esetén
10.1.
Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Nem
nagykorú tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a
figyelmét fel kell hívni arra, hogy
10.2.

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

10.3.
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, az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek
megfelelően kell ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
10.4.
A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással, kórházi zárójelentéssel térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia,
azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
10.5.
Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló a koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie,
mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

11. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében
11.1.
Minden szakképző intézménynek és szakképzési centrumnak kiemelt feladata és
kötelessége a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv folyamatos
aktualizálása – szükség esetén - az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is
figyelembe véve. A fenntartó által jóváhagyott intézményi intézkedési tervet a szakképző
intézmény (szakképzési centrumhoz tartozó szakképző intézmények esetén a szakképzési
centrum) köteles a szakképzési államigazgatási szerv feladatkörében eljáró Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) rendelkezésére
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bocsájtani. Az NSZFH amennyiben szükségesnek ítéli, további intézkedéseket
kezdeményez a fenntartónál.
11.2.
Amennyiben egy szakképző intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik,
arról, a területi járványügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát haladéktalanul tájékoztatni
kell.
11.3.
A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről a fenntartót,
szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a szakképzési
centrumot, a szakképzésért felelős miniszter fenntartásában lévő szakképzési centrum
esetén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt haladéktalanul tájékoztatni kell.
11.4.
A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről haladéktalanul
tájékoztatni kell
•

- a fenntartót,

•

- a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a
szakképzési centrumot, továbbá

•

- a szakképzésért felelős miniszter fenntartásában lévő szakképzési centrum
esetén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt.

11.5.
A szakképző intézmények évfolyamain egész osztályra bevezetett tanügyi
intézkedésre csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor, tekintettel arra, hogy 12 év felett
minden tanuló élhet az oltás felvételével. A fertőzésben érintett tanuló a felgyógyulásáig
nem látogathatja az intézményt.
11.6.
A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat
ellenőrzése és támogatása az oktatók és a tanulók online vagy más, személyes találkozást
nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A
tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát
meghatározott eljárásrend szerint látogathatják.
11.7.
Amennyiben egy iskolában tantermen kívüli, digitális munkarend kerül átmenetileg
elrendelésre, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni igény
esetén a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból
nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról iskola esetében a fenntartó, szakképzési
centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a szakképzési centrum
gondoskodik.
11.8.
A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétkeztetést. feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el.
11.9.

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

11.10.
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, az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek
megfelelően kell ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
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11.11.
A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással, kórházi zárójelentéssel térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia,
azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
11.12.
Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló a koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie,
mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

12. Belépési korlátozás
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.; émelygés, hányás és/vagy hasmenés.
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és
kövesse az utasításait.
Kockázatszűrő kérdőív kérdései külsős belépő eseténgyanú esetén.
Neve: ..............................................
tel: ..................................................
Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan
Igen
Nem
kialakult
láz vagy hőemelkedés (37,5 C) a bejáratnál mérjük
fejfájás, rossz közérzet
gyengeség, izomfájdalom
száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel
torokfájás
szaglás/ízérzés elvesztése
émelygés, hányás, hasmenés
Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus
fertőzésben szenvedő beteggel?
Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel,
akit hatósági karanténban különítettek el koronavírusfertőzés gyanúja miatt?
Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e
külföldről érkezett vendéget?
Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek
láza, köhögése, légszomja volt?
Szükség esetén javasoljuk a koronavírus teszt (PCR vagy gyorsteszt vizsgálat) elvégzése.
Gyakorlat szervezése:
Az iskolai tanműhelyi gyakorlatokat úgy szervezzük, hogy a gyakorlaton lévő tanulóknak az
órát tartó oktató a csengetési rendtől eltérően tart szünetet, így a diákjaink nem érintkeznek
más osztályokkal. Nagy létszámú csoportokat három részre bontjuk.
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Étkezési rend:
Az iskolai menza használatát is leszabályoztuk két részletben (külön beosztás szerint),
valamint a módosított csengetési rend miatt a gimnáziumi tanulóktól eltérő időszakban tudnak
tanulóink ebédelni.
Tájékoztatás:
Preferáljuk az elektromos értesítéseket: iskolai honlap, meglévő email cím, sürgős esetben
telefonszám. Az egyes osztályok szülői értekezletei egyes munkanapokon kerülnek
meghatározásra. A fogadó órákat lehetőség szerint online tartjuk.
Felmentések szabályozása:
Járványhelyzet alakulásától függően mérlegelünk.
Az eljárásrend módosítása a SZFHÁT/122787-1/2021-ITM számú EGYEDI MINISZTERI
HATÁROZAT alapján készült.

Siklós. 2021. 11. 30.
........................................................
Mikola Lajos József
igazgató

