
Eljárásrend a BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű 

Technikumban a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során 

történő megszervezéséhez 

 

BEVEZETŐ 
 

Jelen eljárásrend célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 

17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel egységes 

útmutatóul szolgáljon a BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum 

(továbbiakban: szakképző intézmény) számára a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez, 

illetve lebonyolításához. 

 

Az eljárásrend 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. 

Jelen eljárásrendet a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során szükséges 

alkalmazni annak a szakképző intézmény rendelkezésére bocsájtását követően azonnal, a 

Hagyományos tanrend szerint. 
 

 

I. Hagyományos tanrend szerinti oktatás: 
 

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 

megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

1.3. A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára részéről 

szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos 

kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének 

kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) 

használatára vonatkozó szabályok betartását.  

1.4. 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.  

1.5. Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál 

magasabb testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az 

intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a 

háziorvosával a kapcsolatot felvennie. 

1.6. Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt 

haladéktalanul értesíteni kell, illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal 

nem megoldható, a kijelölt elkülönítő helyiségekben (B018, B206) el kell különíteni 

a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig. 

1.7. A szakképző intézmény területén, minden olyan térben (folyosó, közösségi terek, 

büfé, könyvtár, az épületek közötti közlekedő udvar, stb.), ahol nem lehet betartani a 

1,5 méter távolságot, maszk viselése mindenki számára kötelező. 



1.8. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül 

fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. Az iskolai büfé előtti sorban 

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

tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) biztosít 

a szakképző intézmény. A szakképző intézmény felkéri az iskolai büfé, valamint étel- 

és italkiadó automaták üzemeltetőjét egy, a büfé, valamint az étel- és italkiadó 

automaták működésére vonatkozó járványügyi eljárásrend megalkotására.  

1.9. A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak 

védelmi intézkedéseiről 5. § (1) értelmében a szakképző „intézmény területére 

• az ott foglalkoztatott személyen, 

• az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző 

személyen, 

• a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

• a gyermeken, illetve a tanulón és 

• a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő 

nagykorú személyen 

 kívül más személy nem léphet be”. 

1.10. A hivatali ügyintézésre szolgáló helyiségekben (Diákcentrum, Titkárság) a 

munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő 

kialakítása kötelező. Ezekben a helyiségekben egyszerre csak annyi fő tartózkodhat, 

hogy a 1,5 méteres távolság tartható legyen. Várakozni a hivatali ügyintézésre 

szolgáló helyiségek előtt kell, a sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók 

között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, 

figyelemfelhívó táblákkal) biztosít a szakképző intézmény. 

1.11. Aki nem a szakképző intézmény polgáraként kíván ügyet intézni a szakképző 

intézményben, elsősorban telefonon vagy elektronikus úton (e-mailben) kell intéznie 

az ügyet. Amennyiben a személyes jelenlét elengedhetetlenül szükséges az 

ügyintézéshez, előzetesen időpontot kell egyeztetni a szakképző intézménnyel. 

1.12. A szakképző intézménybe történő bejutás előtt testhőmérséklet mérése kötelező, 

amelyre az „A” porta és a „B” porta bejáratánál van lehetőség (Thököly út 48. és 

54.). Ezért a továbbiakban, 2020. 10. 07-ét követően, a Thököly út 50. szám alatti 

kapu nem áll nyitva a tanulók számára.  

1.13. 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. 

1.14. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni 

(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek, 

italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges 

virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény 

feladata. 

1.15. A szakképző intézményben rendszeresen elvégzett tisztításról és fertőtlenítésről a 

szakképző intézmény gondnoka vezetésével és felügyelete mellett a tisztítást és 

fertőtlenítést végző személyzet nyilvántartást vezet, amelynek része a fertőtlenítés és 

tisztítás elvégzésének pontos ideje és az azt elvégző alkalmazott neve és aláírása. A 

nyilvántartás pontos vezetését a szakképző intézmény gondnoka köteles naponta 

ellenőrizni, a nyilvántartást 28 napig megőrizni. 



1.16. A szakképző intézményben a „B” épület 1. és 2. emeletén található konyhákat zárva 

kell tartani, azokat a járványügyi vészhelyzet elmúltáig diákok nem használhatják. 

1.17. A szakképző intézményben a közösségi terekben található mikrohullámú sütőket és 

hűtőgépeket el kell zárni, azokat a járványügyi vészhelyzet elmúltáig nem lehet 

használni. 

1.18. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre. 

1.19. 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 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. Mindezek 

dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata. 

1.20. 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 az intézményi sajátosságok 

figyelembevételével speciális utasításokat hozhat. 

1.21. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet 

azonosítanak a szakképző intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak 

megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges. 
 

2. A tanórák látogatása 

 
2.1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának 

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

Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező, 1,5 

méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók számára a 

maszk viselése ajánlott. Az oktatóknak figyelmeztetniük kell a tanulókat a maszk 

helyes viselésére (orr és száj teljes eltakarása), illetve magatartásukkal és 

megnyilvánulásaikkal példát kell mutatniuk a diákok számára. Az oktatók 

magatartásukkal és megnyilvánulásaikkal nem veszélyeztethetik a járvány elleni 

védekezést és az iskola rendes üzemű működését. Ennek érdekében az oktatóknak 

minden olyan esetben maszkot kell viselniük a tanórákon és a közösségi terekben, 

amikor nem tudják tartani a 1,5 méteres védőtávolságot a diákoktól. Amennyiben az 

oktató a fentiekkel ellentétes magatartást tanúsít a tanórán vagy a közösségi terekben, 

a szakképző intézmény vezetése szankcionálhatja magatartását. 

2.2. A szakképző intézmény mindkét portáján megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek 

kerülnek elhelyezésre, melyek használata szükség esetén mindenki számára elérhető. 

Ezek nyilvántartása és pótlása a szakképző intézmény gondnokának feladata. 

2.3. A szakképző intézmény az órarend kialakításával törekszik arra, hogy a szakképző 

intézmény osztályainak minél kevesebbet kelljen mozogniuk a tantermek között, és 

minél több tanórájuk legyen ugyanabban a tanteremben. A termekben a tanulói 

csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges. A termekben a 

tanulói csoportok váltása közötti felületfertőtlenítésről a szakképző intézmény 

gondnoka vezetésével és felügyelete mellett a felületfertőtlenítést végző személyzet 



nyilvántartást vezet, amelynek része a felületfertőtlenítés elvégzésének pontos ideje 

és az azt elvégző alkalmazott neve és aláírása. A nyilvántartás pontos vezetését a 

szakképző intézmény gondnoka köteles naponta ellenőrizni, a nyilvántartást 28 napig 

megőrizni. 

2.4. A szakképző intézmény az órarend kialakításával biztosítja, hogy a szakképző 

intézmény épületeiben az egyidőben bent tartózkodó személyek száma ne haladja 

meg épületenként az 500 főt. Ennek biztosítása érdekében az esti munkarendű 

informatikus technikusi képzésben a tanulók online oktatás formájában tanulnak, és 

számukra meghatározott tanítási heteken van biztosítva a személyes konzultáció a 

szakképző intézményben. 

2.5. A szakképző intézmény alkalmazottai és diákjai csak a szükséges időt töltsék a 

szakképző intézmény területén ezzel is csökkentve az intézményben egyidejűleg 

tartózkodó személyek számát. A közösségi terekben kerülni kell a csoportosulást, a 

tanórák végeztével a diákok a legrövidebb időn belül és úton hagyják el a szakképző 

intézmény területét. 

2.6. A szakképző intézmény előtti csoportosulás TILOS! Ennek betartatása a szakképző 

intézmény feladata. 

2.7. A diákok a tanórai szünetekben csak indokolt esetekben (másik tanterembe történő 

átmenetel, mellékhelyiség, büfé felkeresése) hagyják el a tantermeket. Amennyiben 

ugyanabban a tanteremben lesz a soron következő órájuk, a tanteremben 

várakozzanak az óra kezdetéig. A folyosókon a csoportosulást kerülni kell, 

különböző osztályokba járó diákok lehetőség szerint minél kevesebbet érintkezzenek 

egymással. 

2.8. Gyülekezni (pl. külső helyszínre történő indulás előtt) a kijelölt tantermekben 

kötelesek a tanulók az oktató megérkezéséig. Amennyiben ez nem lehetséges, a 

szakképző intézmény udvarán kell gyülekezni a 1,5 méteres távolság betartásával. 

2.9. A szaktantermek kivételével a tantermek nyitva maradnak a szünetekben, hogy 

azokba minél hamarabb bejuthassanak a diákok, a csoportosulások elkerülésének 

érdekében. 

2.10. A szakképző intézmény polgárai lehetőség szerint használják ki az épületek minden 

közlekedőterét (pl. „A” épület hátsó lépcsőház, „B” épület jobb oldali lépcsőház a 

felfelé, bal oldali lépcsőház a lefelé haladás igénybevételéhez) a csoportosulások, 

tömörülések elkerülése érdekében. 

2.11. A szakképző intézmény oktatói kötelesek a tanórák látogatásával kapcsolatos 

szabályokra figyelmeztetni a tanulókat és azokat betartatni velük! 

2.12. Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát 

szükséges a szakképző intézménynek alkalmaznia. 

2.13 Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tantermi tanórákon a tanulói 

létszám csökkentése, megosztása megvalósítható úgy is, hogy a tanulóknak 

csoportonként, felváltva a tanítás egy része online módon, önálló otthoni felkészüléssel 

projektfeladatok kiadásával szervezhető meg. Ez nem jelenti az oktatók számára az órák 

megkétszereződését. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik megfelelő digitális 

eszközökkel az otthoni felkészülés időszaka alatti feladatainak elkészítéséhez, ügyeleti 

rendszerben biztosítani kell számára az iskola digitális eszközeinek használatát.  
 
 

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. 

3.7    A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor akkor is kötelező a testhőmérséklet 

mérése, amennyiben külső helyszínen (pl. duális képzőhelyen) van. A belépéshez 

megengedett hőmérsékletet meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a gyakorlatot nem 

kezdheti meg. Erről a gyakorlatot vezető oktató haladéktalanul köteles a szakképző 

intézményt, valamint kiskorú tanuló esetén a szülőt vagy a törvényes képviselőt is 

értesíteni.  

 

4 A számonkérés, beszámolás rendje 

 
4.1. A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre 

tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok 

betartását. 

4.2. 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. 

4.3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató 

vehet részt. 

4.4. 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. 

 

5 Iskolai rendezvények  

 
5.1  A rendezvényeket – lehetőség szerint a szabadban – úgy szükséges megszervezni,      

hogy  a   jelenlévők  összlétszáma   az  500   főt   ne   haladja   meg. A lebonyolítás során 

is figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5 méter) betartására. A zárt térben 

megrendezésre kerülő rendezvényeken maszk használata kötelező, ha a 1,5 méteres 

személyes távolság nem tartható; amennyiben tartható a 1,5 méter távolság, a maszk 

viselése javasolt. 

5.2 A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a 1,5 

méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság 



tartható, a maszk viselése ajánlott. 

5.3 A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell. 

5.4 A táborokat a területileg illetékes járványügyi hatóság részére be kell jelenteni, a 

szervezés körülményeiről egyeztetni szükséges. 

5.5 A rendezvény online közvetítése is javasolható. 

 

6 Tornatermek, öltözők használata 

 
6.1 Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt. 

6.2 A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos 

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

védőtávolság folyamatos betartására. 

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

kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen. 

6.4 A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható 

feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni. 

6.5 A közös terek, öltözők, zuhanyzók, medencék, egyéb felületek, lábmosók higiéniai 

állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön 

figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges. 

6.6 A fiú- és lányöltözőkben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy a 1,5 méteres 

távolság betartható legyen. Amennyiben a 1,5 méteres távolság betartása nem 

megoldható, az öltözőkben maszk viselése mindenki számára kötelező. Célszerű 

felosztani a tanulói csoportokat kisebb csoportokra, hogy egyidőben minél kevesebb 

tanuló tartózkodjon a tornatermi öltözőkben. Kerülni kell az öltözőkben az osztályok 

keveredését, ezért a testnevelés óra vége előtt 5-10 perccel a testnevelés órát tartó oktató 

kezdje el kiscsoportokban az öltözőkbe küldeni a tanulókat, akik kicsengetésre hagyják 

el az öltözőt. A tanulói csoportok váltása között az öltözői padok és ruhatartó fogasok 

felületfertőtlenítése szükséges, amelyet a testnevelés órát tartó oktató felügyelete és 

irányítása mellett a tanulók is elvégezhetnek.  

Amennyiben a testnevelés előtti és utáni órája a csoportnak ugyanabban a tanteremben 

van, úgy az átöltözés a fiúk számára a tanteremben javasolt. 

6.7 A testnevelés órákat olyan módon kell megszervezni, hogy a tanulók szakaszosan 

kapcsolódhassanak be a tanóra menetébe és szakaszosan, kiscsoportokra felosztva 

menjenek az óra végén átöltözni az öltözőkbe. 

6.8 A tornatermi öltözők (különös tekintettel a fiú öltözőre) előtt meg kell akadályozni a 

csoportosulást és tömörülést! A testnevelés órát tartó oktatók feladata annak 

felügyelete, hogy minden tanuló a lehető legrövidebb ideig tartózkodjon az öltözőkben 

és az öltözők előtti területen, továbbá, hogy az osztályok ne keveredjenek egymással. 

 

 

II. Online oktatás esetén: 
 

1.1 Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet 

azonosítanak a szakképző intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő 

azonnali tájékoztatás szükséges. 

1.2 Amennyiben a szakképző intézmény valamelyik osztályában új típusú koronavírus 

fertőzés gyanúja merül fel, az érintett osztályba járó összes tanuló azonnali hatállyal, 

otthonában történő elkülönítéssel online oktatásra áll át a hagyományos tanrend 

szerinti oktatásról. Erről az intézmény hivatalos csatornáin (KRÉTA, iskolai honlap, 



e-mail) haladéktalanul értesíti az osztályba járó diákokat, szüleit/gondviselőit és az 

oktatókat. 

1.3 Amennyiben az iskola területén lesz valaki rosszul és a koronavírus jellegzetes tünetei 

észlelhetők rajta, az erre a célra kijelölt helyiségben kerül elkülönítésre, amíg a 

szakképző intézmény területét el nem hagyja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. 

számú melléklet tartalmazza. 

1.4 Az online oktatás a fertőzésgyanús személy beazonosításától számított minimum két 

hétig fennmarad az adott osztályban. A hagyományos tanrend szerinti oktatáshoz való 

visszatérésről a szakképző intézmény vezetése dönt, értékelve a kialakult járványügyi 

helyzetet. 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.  
1.5 Az online oktatás során a szakképző intézmény oktatói a Microsoft Teams felületen, 

az órarend szerint tartják meg a tanórákat. 

1.6 A tanórák legalább 50%-át kontakt órában kell megtartani a Teams felületén, melyen 

a részvétel a diákok számára kötelező. Az órán való részvétel ellenőrzése az oktató 

feladata. Amennyiben a diák nem tud részt venni a kontakt órán, köteles azt jelezni, ez 

esetben a szakképző intézmény biztosítja számára az eszközt a szakképző intézmény 

területén belül. Az órarend szerinti további órákat személyes konzultáció formájában 

kell megtartani vagy a Teams felületén lehet kiadni önállóan kidolgozható feladatot, 

projektet, mely feladat teljesítésének határideje minden esetben az adott tanóra vége. 

A beadott feladatokat az oktató köteles ellenőrizni és értékelni. 

Az oktató felelőssége a tananyaggal való folyamatos haladás biztosítása. 

1.7 Az online oktatás során a kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget 

folyamatosan biztosítani szükséges a szakképző intézményben. 

1.8 Online oktatás esetén a szakmai gyakorlatok a I.3. pontban foglaltak szerint kerülnek 

megszervezésre. 

1.9 Az online oktatás során a KRÉTA segítségével az osztályfőnökök heti 

rendszerességgel felmérik az osztályukba járó tanulók egészségi állapotát a 2. számú 

mellékletben foglalt kockázatkerülő kérdőív kitöltetésével, és erről jelentést tesznek a 

szakképző intézmény vezetésének. 

1.10 A szakképző intézmény polgárainak haladéktalanul jelezniük kell a szakképző 

intézmény vezetése felé, amennyiben velük egy háztartásban élő személy vagy 

személyek koronavírus tesztje pozitív lett. 

1.11 A KRÉTA és a Microsoft Teams felületen a szakképző intézmény vezetése heti 

rendszerességgel tájékoztatást ad a következő heti várható oktatási renddel 

kapcsolatban. 

 

A szakképző intézmény vezetése felhívja minden polgára számára a fent részletezett 

eljárásrendben foglaltak alapos megismerését, betartását, valamint betartatását annak 

érdekében, hogy elkerülhető legyen a szakképzési intézmény bármely polgárának vagy 

hozzátartozójának megfertőződése a koronavírussal, továbbá a hagyományos oktatási rend a 

tanév során biztosítható lehessen.  

 

Kelt: Budapest, 2020. október 07. 

 

 

 

Gál-Berey Csilla 

igazgató 



1. számú melléklet 

 
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. 



2. számú melléklet 

 
Kockázatszűrő kérdőív: 

 

1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult 

 
• láz vagy hőemelkedés (37,5 C); 

 
• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom; 

 
• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel; 

 
• torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése, 

 
• émelygés, hányás, hasmenés? 

 
2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő 

beteggel? 
 

3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági 

karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? 

 

4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget? 

 
5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, 

légszomja volt? 

 

Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése. 

 


