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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 2021. szeptember 01-től érvényes jelenléti oktatáshoz való
visszatéréshez, valamint a 2021/2022-es tanév 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.
Jelen eljárásrend újabb módosításig vagy visszavonásig marad hatályban, a módosítására a
járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A
módosításról az intézmények tájékoztatást kapnak. Az eljárásrend bevezetéséről és
alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a megvalósítás ellenőrzése a
fenntartó, szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a szakképzési
centrum feladata.

I. Hagyományos tanrend szerinti oktatás:
1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS
1.1. Az intézményben legalább havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást
kell elvégezni.
2.1.A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti
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Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlásait.
2. AZ INTÉZMÉNY, SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNÉNEK LÁTOGATÁSA,
RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
2.1. 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. Tünetek észlelésekor mindenki köteles
felkeresni a háziorvosát. Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a tanuló (szülő), és
a foglalkoztatott köteles értesíteni az iskolát. 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. Hatósági házi karantén 2 esetén a járványügyi
hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelés időtartamának végét tartalmazó határozatot
szükséges bemutatni.
2.2 A tanítási év folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt tilos
az intézményi csoportosulás!
2.3 Az osztálytermekben, csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók
egymástól távolabb történő elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb
rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk
viselése lehetséges, de nem kötelező.
2.4 2021. november 04. napjától az intézmény közösségi tereiben (aulák, folyosók, férfi, női
mosdók, könyvtár, a büfé előtti tér, Diákcentrum, titkárság), az ott tartózkodás idején mindenki
számára kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A maszkviselés a tanórai
foglalkozásokon nem kötelező, de ajánlott.
2.5 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell
kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során
használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között
a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni, melyet követően a termeket alaposan ki kell
szellőztetni.
2.6 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Tornatermi
foglalkozások esetén az órák alatt a terem szellőztetéséről gondoskodni kell. Az órák során
célszerű mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem
kerülhető el, akkor ezeket lehetőleg állandó beosztású párokban, kiscsoportokban kell
végezni.
2.7 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben,
ezért a tornaórák, foglalkozások előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy
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elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A gyakorlati foglalkozások során
törekedni kell a 1,5 méteres védőtávolság megteremtésére. A gyakorlati képzéshez használt
eszközöket tisztítani és fertőtleníteni kell a csoportok váltása között.
2.8 A szakmai gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az
általános higiénés rendszabályok vonatkoznak.
2.9 A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató
személy látogathatja.
2.10 A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell
tartani.
2.11 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.
2.13 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.
2.14 A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – virucid hatású
felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.
2.15 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 figyelembe kell venni a rendezvényekre vonatkozó hatályos
létszámszabályok szabályozását, az alapvető egészségvédelmi intézkedéseket, szabályokat
(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés). Zárttéri helyett lehetőség szerint
szabadtéri programot kell szervezni, szükség esetén a résztvevők körének korlátozásával.
2.16 A szülői és egyéb munka értekezletek megtartása online formában is lehetséges.
2.17 Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat lehetőség szerint belföldi
helyszíneken kell megvalósítani.
3.
EGÉSZSÉGÜGYI
KIALAKÍTÁSA

SZEMPONTBÓL

BIZTONSÁGOS

KÖRNYEZET

3.1 Az iskola bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani. Az intézménybe
érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a
kezét (tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
3.2 2021. november 04. naptól a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése
érkezéskor kötelező.
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3.3 A testhőmérséklet-mérést oktatók, nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók,
beoltott felsőbb éves tanulók egyaránt végezhetik.
3.4 A szociális helyiségekben biztosítva van a szappanos kézmosási lehetőség, továbbá
minden folyosón, mindkét épületben, vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőség is biztosítva
van mindenki számára.
3.5 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.
3.6 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.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1 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.
4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani alapos szappanos kézmosásra vagy
kézfertőtlenítésre.
4.3 Az épületekben a kihelyezett mikrohullámú sütők használata a tanulók számára
engedélyezett, a higiénés szabályok szigorú betartása mellett.

II. Digitális tanrend szerinti oktatás:
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 igazolt koronavírusos
megbetegedést jelentenek be, a körülmények megvizsgálása után digitális munkarend
rendelhető el. Erről az intézmény hivatalos csatornáin (KRÉTA, iskolai honlap, e-mail)
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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 (B206), amíg a
szakképző intézmény területét el nem hagyja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1.
számú melléklet tartalmazza.
1.4 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 A digitális tanrend szerinti 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 A digitális tanrend szerinti oktatás során a kiscsoportos vagy személyes konzultációs
lehetőséget folyamatosan biztosítani szükséges a szakképző intézményben.
1.8 A digitális tanrend szerinti oktatás során a tanulók hiányzása a KRÉTA rendszerben
rögzítésre kerül.
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, 2021. november 03.

Gál-Berey Csilla
igazgató s.k.
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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.
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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.

