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1. Bevezetés
Intézményünk a 2021/2022-es tanévben az Innovációs és Technológiai Minisztérium járvány

elleni védekezéssel kapcsolatos eljárásrendje1 alapján működik.
Intézkedési  tervünk  tartalmazza  a  pandémiás  helyzet  különböző  fokozatai  esetén

megvalósítandó konkrét intézkedéseket. Az intézkedési tervet az intézmény a hivatalos weboldalán
teszi közzé. Amennyiben a vírushelyzet megváltozik és ez különböző intézkedések meghozatalát
követeli,  a  dokumentum  frissítésre  kerül,  a  konkrét  intézkedés  megnevezésével  és  hatályba
lépésének dátumával.

2. Az intézmény felkészülése a rendkívüli helyzetre

2.1. Tájékoztatás

A felkészülés része az intézkedési terv elkészítése és nyilvánosságra hozatala. Az oktatói
testület számára az iskola vezetősége közzé tette az intézkedési tervet.

Az intézmény vezetése felkéri az osztályfőnököket, hogy szeptember 20. és szeptember 26.
között ismertessék az ITM és az iskola intézkedési tervét a diákokkal és a szülőkkel.

2.2. Felkészülés a digitális munkarendre

A Teams-es csoportokat továbbra is üzemeltetjük, minden diákunk és oktatónk rendelkezik
umszkis emailcímmel, amin keresztül lehet kapcsolatot tartani.

A diákokkal  és  szülőkkel  való  kapcsolattartás  elsődleges  formája  továbbra  is  a  Kréta
rendszer. Az oktatók egymással való kapcsolattartásának elsődleges formája az Office 365.

Digitális munkarend esetén – ahogy korábban is – minden kiadott témakörnek, feladatnak,
számonkérésnek és értékelésnek egyértelműen látszódnia kell  a Krétában. Oktatóink figyelmébe
ajánljuk a  Krétán belül  elérhető DKT2-t.  Miután azonban ez a  rendszer  alapvetően nem online
oktatási platform, ezért emellett használható még az Office 365 és bármilyen olyan online felület,
ami az oktatók és a diákok rendelkezésére áll ingyenes formában. 

3. Az intézmény általános működése
Minden olyan diákkal és oktatóval szemben belső vizsgálat indul, aki az intézkedési tervben

foglaltaknak szándékosan nem tesz eleget. Ennek következménye lehet a tanuló oktatásból való
kizárása,  az  oktató  munkaviszonyának  megszüntetése.  A  vizsgálatot  az  iskola  vezetése  a
munkaközösség vezetők és az érintettek bevonásával folytatja le.

3.1. Az iskola látogatása

Az  intézmény  területén  továbbra  sem  tartózkodhat  olyan  személy,  akinél  a  COVID-19
tünetei fennállnak, vagy a megelőző három napban fennálltak.3 Aki ilyen tüneteket észlel magán,
haladéktalanul hívja fel háziorvosát és kövesse az utasításait! Aki ilyen tüneteket észlel másokon,
azonnal értesítse az iskolaorvost és az iskola vezetését! Az a tanuló vagy oktató és foglalkoztatott,
aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi
zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.

1 A 2021/2022.  TANÉVBEN  A SZAKKÉPZŐ  INTÉZMÉNYEKBEN  A JÁRVÁNY ELLENI  VÉDEKEZÉSSEL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSREND című dokumentum.

2 Digitális Kollaborációs Tér.
3 Tüneteket l. melléklet.
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Hatósági  házi  karantén  esetén  a  járványügyi  hatóság  által  kiadott,  a  járványügyi  megfigyelés
időtartamának végét tartalmazó határozatot szükséges bemutatni.

Az  intézmények  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

3.2. A tanórák megtartása

A tanórákat  kivétel  nélkül  jelenléti  oktatás  keretében tartjuk  meg.  Az online  felületek  a
hagyományos oktatás kiegészítéseként (blended learning) természetesen továbbra is használhatóak
–  sőt  arra  biztatjuk  oktatóinkat,  hogy  használják  és  fejlesszék  tovább  az  eddig  megszerzett
kompetenciáikat az online tér iskolai alkalmazása terén.

Felhívjuk oktatóink és diákjaink figyelmét arra, hogy kerülni kell a csoportosulásokat az
intézmény területén és az épület előtt is. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a
tanulók  egymástól  távolabb történő  elhelyezéséről.  A tanítási  órákon,  foglalkozásokon a  maszk
viselése lehetséges, de nem kötelező.

Az  osztályok  váltása  között  a  tantermekben  felületfertőtlenítést  kell  végezni,  melyet
követően a termeket alaposan ki kell szellőztetni.

A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Tornatermi
foglalkozások  esetén  az  órák  alatt  a  terem  szellőztetéséről  gondoskodni  kell.  A  megfelelő
védőtávolság betartása különösen fontos  a  mosdókban,  illetve az öltözőkben,  ezért  a tornaórák,
foglalkozások  előtti  és  utáni  öltözésnél  tekintettel  kell  lenni  arra,  hogy  elkerülhető  legyen  az
öltözőkben történő csoportosulás.

Írásbeli  számonkérés  esetén  javasolt  a  személyes  segédeszközök  használata.  Az  írásbeli
dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.

3.3. Gyakorlati foglalkozások

A gyakorlati  foglalkozásokon  a  szüneteket  úgy  kell  megtartani,  hogy  lehetőség  szerint
támogassa a 3.4. fejezetben leírtakat.

A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati
képzéshez használt eszközöket tisztítani és fertőtleníteni kell a csoportok váltása között.

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

A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-
használatot  folyamatosan  ellenőrizze,  amennyiben  annak  használata  indokolt.  A  1,5  méteres
védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.

Valamennyi  oktatási  és  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.

A  gyakorlat  során  az  eszközöket  –  amennyiben  azt  nem  károsítja  –  virucid  hatású
felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.

3.4. Közösségi terek használata

A közösségi terekben egyszerre csak annyi személy tartózkodjék, hogy betartható legyen a
1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az
ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
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3.5. Mulasztások a pandémiás időszak alatt

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.

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 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.

Ezen  időszakban  a  tanuló  az  otthona  elhagyása  nélkül,  az  oktatókkal  egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.

3.6. Takarítás, fertőtlenítés

Az ITM eljárásrend alapján:

• Minden szakképző intézményben legalább havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő
nagytakarítást  kell  elvégezni.  Az  intézmények  vezetői  ellenőrizzék  a  takarítások
végrehajtását.

• A  fertőtlenítő  nagytakarítás  elvégzése  során  figyelembe  kell  venni  a  Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlásait.

• A fertőtlenítő  nagytakarítás  és  a  rendszeres  fertőtlenítő  takarítás  elvégzéséhez  szükséges
tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata.

Fokozottan ügyelni  kell  az  intézmény tisztaságára,  a  napi  többszöri  fertőtlenítő  takarítás
(termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során
kiemelt  figyelmet kell  fordítani arra,  hogy a kézzel gyakran érintett  felületek (ilyenek a padok,
asztalok,  székek,  az  ajtó-,  ablakkilincsek,  korlátok,  villany-  és  egyéb  kapcsolók,  informatikai
eszközök  (billentyűzet,  monitor,  egér,  egérpad,  stb.),  mosdók  csaptelepei,  WC  lehúzók,  stb.)
valamint  a  padló  és  a  mosható  falfelületek  a  felületnek  megfelelő  vírusölő  hatású  szerrel
fertőtlenítésre kerüljenek.

A takarítás  megszervezése  (melyet  dokumentálni  kell)  és  lebonyolításának  felügyelete
gondnokunk (Visnyei Gábor) feladata. Visnyei Gábor minden hónap első hetében tájékoztatást nyújt
erről az iskola vezetőségének értekezletén.
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3.7. Rendezvények megtartása

Az  oktatótestületi  értekezletek  számát  minimalizáljuk,  és  lehetőség  szerint  szabadtéren
tartjuk. A fogadó órák és az osztályozó konferencia az elmúlt években már bevált módon online
kerül  megrendezésre.  A szülői  értekezleteket  a  továbbiakban  lehetőség  szerint  online  formában
tarjuk.  Osztálykirándulásokat  és  tanulmányi  kirándulásokat  a  tanév  hátralévő  részében  nem
szervezünk.  A beiskolázási  börzék  számát  minimalizáljuk,  az  iskola  népszerűsítésé  –  lehetőség
szerint  –  online  térben  végezzük  el.  A  nyitott  kapuk  rendezvénysorozatot  átalakítjuk,  a
tanórák/műhelyek látogatása helyett ezek videón történő bemutatását részesítjük előnyben.

3.8. Étkeztetés

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A
felületek  tisztításakor  ügyelni  kell  a  környezet  vírusmentességének  megőrzésére,  a
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

Étkezés  előtt  és  után  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  tanulók  alapos  szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok keveredése lehetőleg elkerülhető,
sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

Az  ebédlőben  az  asztalokon  elhelyezett,  közös  használatú  eszközök  tisztán  tartására,
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell
biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.

Az iskolai büfénél egyszerre csak annyi személy tartózkodjék, hogy betartható legyen a 1,5
méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott
tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

3.9. A dohányzó használata

A dohányzót  csak 18 éven felüliek használhatják.  A dohányzó nyitva tartása:  905÷935;  és
1210÷1250.  Aki  ezen  időpontokon  kívül  a  dohányzóban  tartózkodik  első  alkalommal  igazgatói
figyelmeztetésben részesül, a szabály többszöri megszegése fegyelmi tárgyalást von maga után.

Amennyiben a dohányzóban a diákok nem tartják be a szükséges védőtávolságot (1,5 m),
kulturálatlan,  iskolánkhoz  méltatlan  viselkedést  tanúsítanak  a  dohányzó  bezárásra  kerül.  A
dohányzó használatát az iskolaőr ellenőrzi.

3.10. Teendők beteg személy esetén

Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, 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.  Nem  nagykorú  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
utasításai alapján járjanak el.

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

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.

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.

3.11. Intézkedések arra az esetre, ha az intézmény fertőzéssel 
érintett

A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről a szakképzési centrumot
haladéktalanul tájékoztatni kell.

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.

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.

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 a szakképzési centrum gondoskodik.

A  gyermekfelügyelet  során  a  gyermekétkeztetési  feladat  ellátójának  változatlanul
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

3.12. Kommunikáció

Felhívjuk  oktatóink,  a  szülők  és  a  diákok  figyelmét,  hogy  hiteles  forrásokból
tájékozódjanak. 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.

Az iskolát közvetlenül érintő eseményekről honlapunk ad tájékoztatást.

4. A rendkívüli intézkedések elrendelésének rendszere
Az intézkedések szükségességéről az intézmény vezetősége határoz a heti rendszerességgel

megtartott értekezleteken – szükség esetén rendkívüli vezetőségi értekezleten.
Az intézkedéseket az intézmény igazgatója rendelheti el – az intézkedés hatályba lépéséhez

szükséges a Centrum főigazgatójának ellenjegyzése.
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5. Lehetséges rendkívüli intézkedések
A  járványügyi  helyzet  fokozódása/mérséklődése  esetén  az  intézmény  az  alábbi

intézkedéseket hozhatja:
• Az osztályok és osztálycsoportok létszámának csökkentése.

➢ Pl.  a  létszám felezése  esetén  A héten  a  névsor  eleje,  B héten  a  névsor  vége  jön  az
iskolába  személyes  konzultációra.  A  tananyag  fennmaradó  része  digitális
munkaformában sajátítandó el.

• A testnevelés órák digitális munkarendben történő megtartása.
• A szakképző  évfolyamokon  lévő nem szakmai  órák  (Foglalkoztatás 1,  Foglalkoztatás 2,

Munkavállalói  idegen  nyelv, Szakmai  idegen  nyelv tantárgyak)  digitális  munkaformában
történő megtartása.

• A nem érettségi, vagy szakmai órák átstruktúrálása.
➢ Az órák egy részének megtartása online formában történik.

• Átállás bleanded learningre. Az órák egy részének megtartása online formában történik.
• Az elméleti  órák  digitális  munkarendben,  a  gyakorlatok  kis  csoportokban  hagyományos

munkarendben történő megtartása.
• Átállás – minden tanóra esetén – digitális munkarendre.
• Bármilyen egyéb intézkedést  az  operatív  törzs,  az  ITM, az NSZFH, és/vagy a Centrum

ajánlása/utasítása esetén.

6. Bejárati lázmérés
A foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor nem kötelező. A

bejáratnál  lévő  hőkapu  továbbra  is  üzemel,  így  aki  szeretné  belépéskor  használhatja.  Az
osztályfőnökök hívják fel azonban a diákok figyelmét a – hőmérsékletmérés okozta – torlódások
elkerülésére.

7. Bevezetett rendkívüli intézkedések
2021.  november 11-től  a  BMSZC Újpesti  Két  Tanítási  Nyelvű Műszaki  Technikum zárt

terében a közösségi helyiségekben (ügyfélfogadási  helységekben,  folyosókon) az orrot  és szájat
eltakaró maszk (orvosi maszk, FFP2 maszk vagy N95 maszk vagy munkavédelmi maszk vagy textil
maszk) viselése kötelező. A menzán és a büfében az étkezés időtartamát kivéve a maszk viselése
kötelező.

8. Hitelesítés

.....................................
Ziegler Tünde Edit

mb. igazgató

.....................................
Novák Géza
főigazgató
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Melléklet

9. A COVID-19 tünetei4

9.1. Általános tünetek

• köhögés;

• nehézlégzés, légszomj;

• láz;

• hidegrázás;

• izomfájdalom;

• torokfájás;

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

9.2. Kevésbé gyakori tünetek 

• émelygés,

• hányás és/vagy 

• hasmenés.

4 A COVID-19 fertőzés legfontosabb jellemzői.
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