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BEVEZETÉS 

 

Jelen intézkedési terv elsődleges szempontként 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 

továbbterjedésének megelőzését veszi figyelembe.  

A főigazgató három járványügyi munkacsoportot (digitális, oktatásszervezési és egészségügyi) 

hozott létre a Centrumban, amelyekben megkezdődött az a munka, amely a járvány terjedésének 

megelőzésére, az esetleges negatív hatásainak mérséklésére, az intézmények minél inkább 

zavartalan működésének biztosítására irányul. 

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

betartása mindenki számára kötelező. 

 

1. FELKÉSZÜLÉS 
 

- Az intézményekben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az 

intézményvezetők ellenőrizzék a takarítások végrehajtását. 

- A szakképzés 2021. március 8. napjától előreláthatólag 2021. április 7-ig a közismereti és 

szakmai elméleti, valamint a gyakorlati ismeretanyag oktatását kizárólag online módon, 

digitális munkarendben kell megszervezni.  

- A szakmai gyakorlati oktatást, beleértve a duális képzőhelyen folyó szakmai oktatást- a szakma 

jellegétől és a szükséges eszközöktől függetlenül – digitális munkarendben, vagy egyéni 

felkészüléssel, projektfeladat előírásával, elméletigényes tananyagelemek előtérbe helyezésével 

kell teljesíteni. Az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a digitális munkarend 

megszervezéséről. 

- Az iskolába a tanulók nem mehetnek be és nem is tartózkodhatnak ott.  

- Az oktatók és pedagógusok – lehetőség szerint – otthonról lássák el digitális óráikat. 

Ugyanakkor az iskola épülete nem zár be, a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett az 

oktatók továbbra is használhatják az iskola infrastruktúráját a digitális oktatás során. 

- Az érettségi illetve a szakmai vizsgára készülő tanulók számára biztosításra kerül az online 

konzultáció lehetősége. 

- A vonatkozó időszakban tervezett ágazqati alapvizsgák elhalasztásra kerülnek. 

- A tanulói ösztöndíjak zavartalan folyósítása érdekében, az oktatásban való (digitális) jelenlétet 

továbbra is rögzíteni kell a Kréta rendszerben a tanórák naplózása és a feladott házi 

feladatok beírásával egyetemben. 

- A szakképzési alapfeladatellátás on-line, digitális munkarendben történő megszervezése, illetve 

ellenőrzése a szakképző intézmények vezetőinek feladata, olyan módon, hogy a szakképző 

intézményben az intézmény vezetője, illetve helyettesei közül legalább egyiküknek 

munkanapokon, munkaidőben az intézményben kell tartózkodnia. 

 
 

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 
 

- A nevelési-oktatási intézménybe a tanulók nem mehetnek be, illetve nem tartózkodhatnak 

ott.  

- Minden intézménybe való belépés előtt a bejáratnál kötelező a testhőmérséklet ellenőrzés, a 

dolgozók esetében is. 37,8 °C felett az adott pedagógus vagy oktató nem léphet be az 

intézménybe. 

- A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban 

történő kialakítása kötelező. 
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- Minden intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi 

csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az 

intézmény épülete előtt. 

- A személyi higiéné betartása az intézmény minden polgára részéről szükséges, ez magába 

foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett 

betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését. 

- Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy 

fertőtlenítse kezét. 

- A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 

szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetősséggel kell kiegészíteni. 

Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölközők használata kifejezetten kerülendő. 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

- A köhögéssel, tüsszentéssel különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan 

ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás folyosókon és a 

szociális helységekben való elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell 

fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek asztalok, székek, ajtó, 

ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, 

WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre 

kerüljenek.  

- Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében 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. 

- Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb 

nyitott ablakon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok 

nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást és kerülni kell a 

használt levegő visszakeverését a rendszerbe. 

- Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több 

személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri 

levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok 

mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát. 

- Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre tekintettel 

indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők: 

 a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy 

légáramot, (levegőáramot felfelé irányítsák), 

 a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, 

lehetőleg óránkénti intenzív (teljes ablakfelület kitáró) szellőztetést 

 a klímaberendezés csak akkor használható, ha egyidejűleg intenzív levegő-

utánpótlás történik kültérből, 

 a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb 

járványhelyzetekben hetente vagy gyakrabban) engedélyezett vírusölő hatású 

szerrel kerüljön fertőtlenítésre, 

 a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál 

gyakrabban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a 

használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a 

helyszínen óvatosan helyezzék műanyag zsákba és azt azonnal zárják le.) 

 a klímaberendezések fertőtlenítésének és a szűrők cseréjének dokumentálása a 

szakképző intézménye feladata, 
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 megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél 

maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani). 

- Hivatali ügyintézés céljából érkezők nem mehetnek be a nevelési- oktatási intézménybe. 

- 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. A vonatkozó szabályok és 

ágazati ajánlások megtartása mellett a főigazgató és a kancellár az intézményi sajátosságok 

figyelembevételével speciális utasításokat adhat ki. 

- Szükséges az intézmények belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak 

fokozott betartása, a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett az 

intézmény vezetője, valamint a szakképzési centrum esetében a főigazgató és 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 az NSZFH részére.  

 
 

3. A TANÍTÁS MEGSZERVEZÉSE 
 

- 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 kizárólag online munkarend keretein belül zajló oktatás előreláthatólag 2021. március 8. 

napjától 2021. április 7-ig tart.  

- A közismereti és szakmai elméleti, valamint gyakorlati ismeretanyag oktatását kizárólag online 

módon, digitális munkarendben kell megszervezni. 

- Az oktatók és pedagógusok – lehetőség szerint – otthonról lássák el a digitális óráikat. 

- Az érettségi vizsgára, illetve szakmai vizsgára készülő tanulók, képzésben részt vevő 

személyek számára biztosítani kell az online konzultáció lehetőségét is. A tanulók személyes 

megjelenése ebben az időszakban sem lehetséges. 

- A tanulói ösztöndíjak zavartalan folyósítása érdekében az oktatásban való (digitális) jelenlét 

rögzítve legyen a Kréta rendszerben. Minden esetben pontosan kerüljenek naplózásra a 

tanórák, az órán feladott házi feladatok is.  

- Az intézmények szükség esetén támogassák informatikai eszközökkel a teljes körű digitális 

átállást, legyen szó oktatóról vagy tanulóról egyaránt.  

- A szülőkkel, való folyamatos kapcsolattartás során elsősorban az elektronikus levelezést, 

illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kell alkalmazni. A beadandó 

dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőség biztosítása is online 

történjen.  

 

4. SZAKMAI GYAKORLATOK, GYAKORLATI KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 
 

- A szakmai gyakorlati oktatást, beleértve a duális képzőhelyen folyó szakmai oktatást- a szakmai 

jellegétől és a szükséges eszközöktől függetlenül – digitális munkarendben, vagy egyéni 

felkészüléssel, projektfeladat előírásával, elméletigényes tananyagelemek előtérbe 

helyezésével kell teljesíteni.  
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- Az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a digitális munkarend megszervezéséről. 

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

- Az iskolában nem lesznek jelenlétet igénylő gyakorlatok. Amennyiben a külső gyakorlati 

helyeken a gyakorlat megszervezésre kerül, abban az esetben az alábbi szabályok a mérvadóak: 

- A gyakorlati helyre való belépés előtt a bejáratnál kötelező a testhőmérséklet 

ellenőrzés. 37,8 °C felett senki sem léphet be a gyakorlati képzőhelyre, sem tanuló, 

sem pedig a gyakorlati képzőhely dolgozója. 

- A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevőkre 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. 10 fős csoportnál 

nagyobb létszám, zárt helységben nem tartózkodhat. 

-  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 – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az 

általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le. 

 
 

5. A SZÁMONKÉRÉS, BESZÁMOLÁS RENDJE 
 

- A szóbeli és írásbeli számonkérés kizárólag online módon lehetséges az intézmény által 

használt felületeken.  

- A 2021. március 8. napjától 2021. április 7-ig tartó időszakban a tervezett ágazati alapvizsgák 

elhalasztásra kerülnek. 

 

 

6. KOLLÉGIUMOK MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

- A 2021. március 8. napjától 2021. április 7-ig tartó időszakban a kollégiumok zárva tartanak. 

 

 

7. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, EGYÉB SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK 

HASZNÁLATA 

 

- A sportfoglalkozások, szabadidős tevékenységek a meghatározott időszakban kizárólag online 

formában valósulhatnak meg. 

 

8.TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ÉSZLELÉSE ESETÉN  

 

- Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet 

miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a 

szükséges intézkedéseket meg kell tenni.  

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak az oktatónak vagy 

pedagógusnak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a 

megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket: 

- köhögés; 

- nehézlégzés, légszomj; 

- láz; 
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- 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. 

 

9. KOMMUNIKÁCIÓ 
 

- A Centrum nyomatékos elvárása, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak intézményei és 

ennek fontosságára fel kell hívni az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással 

kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni, illetve ezeket 

a vonatkozó információkat az intézmény honlapján is meg lehet tekinteni (www.bedo-

ahalom.sulinet.hu). 

- Az intézmények kérdéseinek megválaszolására az Emberi Erőforrások Minisztériuma tematikus 

e-mail-címet hozott létre (vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és 

bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg. 

- Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és 

honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.  

http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/
mailto:vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu

