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 Intézkedések Felelősök 

1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, A TANULÓK INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSA 

 Főbejárat, telephely: az intézménybe és a telephelyekre való belépéskor a tanulók, az oktatók és a képzésben 

résztvevők lázmérése nem kötelező. A tanórákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

Portás 

 

 Az iskolába érkezéskor a kézfertőtlenítés szükséges. Portás 

Ügyeletes oktató 

Oktatók 

 Személyes ügyintézés lehetséges az irodában lehetőség szerint csak 1 fő szülő/tanuló tartózkodjon. Portás 

 A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés 

tüneteit nem mutató személy (tanuló, oktató) látogathatja. 

Portás 

Ügyeletes oktató 

Oktatók 

2. ÓRAKÖZI SZÜNETEK 

  Az intézmény területén és az épületek előtt ügyeletes oktató segíti a csoportosulások megelőzését. Portás 

Ügyeletes oktatók 

 

 A különböző osztályba járó tanulók érintkezését minimálisra kell csökkenteni, ezért kérjük, hogy az adott 

termet csak indokoltan hagyják el! 

Portás 

Ügyeletes oktató 

Oktatók 
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 A szabad levegőn való tartózkodás az intézmény a tornaterem melletti zöld területen biztosítja, ügyeletes 

oktató jelenléte mellett. 
Ügyeletes oktató 

Oktató 

 A tanórákon és az óraközi szünetekben biztosítani kell a szellőztetést, melyért felel az oktató és a hetesek. Oktató 

Hetes 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

 A szülőkkel történő kapcsolattartást az e-Kréta rendszeren keresztül folyamatosan biztosítjuk. Igazgató 

Oktató 

Osztályfőnök 

 A tanulók a tanítás ideje alatt saját tantermükben tanulnak. Ez alól az idegen nyelv, az informatika, testnevelés, 

szakmai foglalkozások képeznek kivételt. 

Oktató 

 Valamennyi oktatási gyakorlati tér (demonstrációs termek) esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell a biztosított takarítási naplóban. A termekben a 

tanulói csoportok váltása között a szellőztetést, felületfertőtlenítést biztosítani szükséges. 

Oktató 

Takarító 

  Annak biztosítása érdekében, hogy a sportfoglalkozásokon tüneteket nem mutató tanulók és oktatók 

vegyenek részt, a testnevelés órákat, tömegsport foglalkozásokat – az időjárás függvényében – a szabadban 

kell tartani, tornatermi óratartás esetében is biztosítani kell a 1,5 méter védőtávolságot. 

Oktató 

Igazgató 

 A 1,5 méteres távolságot a tantermek méretére való tekintettel iskolánkban csak a csoportbontásos órákon 

tudjuk biztosítani (matematika, idegennyelv, informatika, szakmai gyakorlati tantárgyak). Ezeken a tanórákon 

a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

Oktató 

 A mosdóhelyiségekben, a tantermekben, a tanáriban, az ebédlő előtt szappanos kézmosásra van lehetőség, 

melyet vírusölő kézfertőtlenítővel egészítünk ki.  

Oktató 

Takarítók 
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 A gyakran érintett felületeket (kilincsek, korlátok, kapcsolók) 2 óránként fertőtlenítjük, ennek megvalósítása 

érdekében tanítási idő alatt takarító jelenlétét biztosítjuk. A fertőtlenítést ellenőrizzük és dokumentálni kell 

műszakváltásban. 

Takarítók 

Igazgató 

 

 Az intézménybe lépők szigorúan tartsák be az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata 

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

kézfertőtlenítés. 

Dolgozók 

Portás 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a büfé előtt, a közösségi terekben a mosdókban, illetve 

az öltözőkben. 

Ügyeletes oktató 

Oktató 

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek osztályfőnöküktől az első oktatási napon kapnak 

részletes, az adott korosztály számára megfelelő szintű tájékoztatást. (TESZT kitöltése) 

Osztályfőnök 

 A 18 év felettiek (felnőttek oktatásában résztvevők) esetében is kérjük, hogy tünetek észlelése esetén ne 

jöjjenek iskolába, de a képzőintézményt tájékoztassák erről! (A bejelentés az orvosi igazolást nem helyettesíti!) 

• Kérjük a tanulókat, hogy a kijelölt dohányzóhelyen is kerüljék a csoportosulásokat! 

 

Osztályfőnök 

Oktató 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Minden tanulót, dolgozót megkérünk, hogy az étkezés helyszínének tisztaságára fokozottan figyeljen, a 

fertőtlenítés folyamatos biztosítására itt is ügyelünk. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

Oktató 

Tanulók 

Takarítók 
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  Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani és 

annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy 

a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen. 

Igazgató 

Konyhai dolgozók 

Gondnok 

 Az ebédlőn kívül történő étel- ital fogyasztása esetén is a fokozott higiénés előírások betartása érvényes. 

 

Oktató 

Tanulók 

5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 Annak a tanulónak a hiányzását, akit a szülő a 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet szerint alapos okra hivatkozva 

nem engedi iskolába, annak hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Ilyen indok a járványhelyzetből fakadó alapos 

ok, ugyanakkor a tanuló hiányzásának a járványhelyzetre tekintettel általánosan, előre meg nem határozható 

időtartamra történő szülői igazolása nem tekinthető automatikusan alapos indoknak. Minden ilyen szülői 

kérelmet az intézmény vezetője dönthet el a járvány alakulásának függvényében. 

Annak a tanulónak a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós 

betegség miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, annak hiányzását igazoltnak kell 

tekinteni. 

Osztályfőnök 

Igazgató 

 

Oktatók 

Tanulók 

 Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére a járványügyi hatóság által 

előírt karantén időszakára 

Koronavírus- gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a tanuló, a szülő köteles értesíteni az iskolát. 

A tanuló, aki bármely betegség miatt otthon maradt, kizárólag a háziorvos a kezelő orvos vagy kórházi záró-

jelentéssel jöhet újra az intézménybe. 

Osztályfőnök 

Igazgató 

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 Minden oktató kötelessége a hozzá egészségügyi panasszal forduló tanuló ellátásáról önálló hatáskörben 

gondoskodni, szükség szerinti elkülönítése. Az igazgatót tájékoztatni kell a történtekről. 

Igazgató 
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Oktató 

 Amennyiben egy gyermeknél, oktatónál,(óraadónál), vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Kiskorú esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni 

kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy a lehető leghamarabb vigye el gyermekét az intézményből, és 

feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Nagykorú tanuló esetén a 

tünetek észlelésétől számítva a lehető leghamarabb gondoskodjon a hazajutásáról. Azt követően az orvos 

utasításainak alapján járjanak el. 

Igazgató 

Oktatók 

Dolgozók 

Tanulók 

 A tanuló elkülönítését (a könyvtárszobában ügyeletes tanárral) az intézmény biztosítja a szülő megérkezéséig. 

 

Oktató 

Ügyeletes oktató 

Osztályfőnök 

7. SZAKMAI GYAKORLATOK, GYAKORLATI KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 

 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 javasolt 

Képzőhely felelős 

Gyakorlati oktató 

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

folyamatosan ellenőrizze.  

Képzőhely felelős 

Gyakorlati oktató 

 A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa megbízott személy 

virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le. 

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

Képzőhely felelős 

Gyakorlati oktató 

Oktató 
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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. 

 

8.  INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÖTT SZEMÉLY ESETÉBEN 

 Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról, a területi járványügyi hatóságot, 

azaz a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró Nyíregyháza 

járási hivatalát, valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrumot haladéktalanul tájékoztatjuk.  

 

Igazgató 

9. KOMMUNIKÁCIÓ 

 Hiteles forrásokból történő információ szerzés: az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a 

www.nive.hu felületein kell követni. 

A koronavírus vonatkozásában az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 

Igazgató 

 


