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Eljárásrend a BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű 

Technikumban a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során 

történő megszervezéséhez 

(Hatályos: 2022. március 07-től) 

 

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 
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kell elvégezni.  

2.1.A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

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 esetén a járványügyi 

hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelés időtartamának végét tartalmazó határozatot 

szükséges bemutatni. 

2.3 2022. március 07. napjától az intézmény teljes területén, a maszk viselése ajánlott, de nem 

kötelező. 

2.4 Az osztálytermekben, csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók 

egymástól távolabb történő elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb 

rendelkezésre álló helyiségek bevonásával.  

2.5 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – kerülni 

kell. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során 

használják ugyanazt a tantermet.  

2.6 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Tornatermi 

foglalkozások esetén az órák alatt a terem szellőztetéséről gondoskodni kell.  

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 

elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A gyakorlati foglalkozások során 

törekedni kell a 1,5 méteres védőtávolság megteremtésére.  

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

tartani. 

2.13 Valamennyi oktatási és gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell.  

2.14 A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – virucid hatású 

felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell. 

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 SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA  

3.1 Az iskola bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani. Az intézménybe 

érkezéskor, minden belépő számára javasolt, hogy alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a 

kezét (tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). 

3.2 A foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor nem kötelező, a 

kézfertőtlenítő használata erősen javasolt. Ugyanakkor fenntartjuk annak lehetőségét, hogy 

allergiás, náthás időszakban, az intézménybe történő belépésnél alkalmazzuk azt. 

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 
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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. 

 

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, 2022. március 04.         

          Gál-Berey Csilla 

   

 


