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I.

Bevezetés

Jelen intézkedési tervben foglaltak a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet)
meghatározott időtartamra vonatkoznak. A szabályozás a Rendeletben előírtak, továbbá az élet
és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet során a
szakképzésre vonatkozó szabályokról a szakképzésért felelős miniszter által 2020. november
10-én kiadott „Egyedi Miniszteri Határozat” (a továbbiakban: Határozat), valamint a
Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési
tervről szóló hatályos E/21/2020. számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS-ban foglaltak
alapján készült.
Jelen szabályozás – az intézményeken belüli eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve –
folyamatosan felülvizsgálatra és szükség esetén aktualizálása kerül, egyben az abban
foglaltakról tájékoztatásra kerülnek mind az intézményekkel jogviszonyban állók, mind pedig
az ügyintézés céljából odaérkezők.

Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása a Rendeletben kihirdetett egészségügyi
vészhelyzetre tekintettel, a fent felsorolt intézmények tekintetében kötelező annak érdekében,
hogy a 2020/2021. tanév során 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 biztosítani tudják.
Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek
betartása mindenki számára kötelező.
A szakképző intézmény épületeit, demos termi gyakorlati óráit kizárólag egészséges,
koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés
jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. Fel kell hívni a szülők, gondviselők,
tanulók figyelmét arra, hogy minden esetben az ő kötelességük az iskola és az egészségügyi
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hatóságok értesítése amennyiben valakit az otthonukban COVID-19 vírussal
diagnosztizáltak és emiatt a tanuló nem vesz részt a gyakorlaton.
A maszk viselése az iskola épületének minden helyiségében mindenki számára kötelező.

Az intézkedési terv hatálya:
Időbeni hatálya: 2020. november 11-től visszavonásig
Személyi hatálya: az intézmény minden tanulója, oktatója, dolgozója, illetve az
intézménybe hivatali ügyintézésre érkező személyek, ide értve a tanulók szülőit,
gondviselőit is.
Területi hatálya: a szakképző intézmény egész területén.
A szakképző intézmények tanulói és dolgozói napi tevékenységük során figyelembe veszik
a Semmelweis Egyetem Járványügyi Etikai Iránymutatásában foglaltakat, hozzájárulva
ezzel saját, és környezünk egészségének megóvásához.

II. Digitális tanrendű oktatás
1.

Szakmai elméleti és közismereti tárgyak
A Rendelet és a Határozat alapján szakképző intézményben a szakmai oktatás elméleti
és közismereti óráit digitális tanrendben, on-line módon kell megszervezni. Ennek
módjáról és szabályairól az intézmény a KRÉTA rendszerben értesíti a tanulókat és a
szülőket. A KRÉTA rendszer használta kötelező a tájékoztatás, a tananyagok, házi
feladatok, stb. esetében az egyéb platformok, rendszerek mellett. Javasolt az új, Digitális
Kollaborációs Tér modul használta is.
Az iskola nem zár be, az oktatók továbbra is használhatják az iskolai
infrastruktúrát.
Az intézmény felméri azon tanulókat, akik az on-line oktatásban nem tudnak részt venni,
és egyedi megoldással biztosítja számukra az oktatást (pl. számítógép biztosítása). Az
osztályfőnökök folyamatosan ellenőrzik a tanulók részvételét a digitális oktatásban.
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2.

Szakmai gyakorlati oktatás
A szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyekben (demons termek) illetve gazdasági
környezetben kell megszervezni, lehetőség szerint tömbösítve, kis csoportokban.
On-line módon a jelenlétet nem igénylő gyakorlatokat lehet megszervezni.
A jelenléti gyakorlatok, valamint a szakmai vizsgák esetén a járványügyi szabályok
betartása mindenki számára kötelező az alábbiak szerint:
-

Az intézményekben a diákok egészségügyi állapotáról, kontaktokról, illetve külföldi
utazásokról kiskorú tanuló esetén a szülő, nagykorú esetén a tanuló köteles
tájékoztatni az iskolát.

-

A pretriázs alkalmazása az oktatókra, az intézmény alkalmazottaira, illetve
minden, az intézménybe belépő külső személyre terjed ki. A pretriázs tartalmazza
a lázmérést, illetve külső személy esetén a nyilatkozat tudomásulvételét, melyet az
érintettek aláírnak és egy, a beazonosítást biztosító adatot megadnak (pl. lakcím vagy
TAJ-szám).

-

A személyi higiéné betartása mindenki részéről szükséges és elvárt.

-

Az épületekbe a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítők használatát követően lehet
belépni.

-

A nap folyamán fokozott figyelmet kell fordítani a gyakori és helyes kézmosásra,
fertőtlenítésre is. 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 maszk használatára
vonatkozó szabályok betartását.

-

Az iskolák épületében a közösségi területeken (folyosók, vizesblokkok, stb.) és a
tantermekben, demons termekben a maszk használata mindenki számára
kötelező. A közösségi területeken tilos csoportosulni, a 1,5 méteres távolság
betartására mindenkinek ügyelnie kell.

-

A tanulók egymástól elkülönítve használják a szociális helyiségeket, az étkezőt.

Cím: 1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 22-26.
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf. 2.

A tanuló szakmai gyakorlati oktatása a külső gyakorlati képzőhelyen (pl. az Egyetem
Klinikáin) igazodik a képzőhelyen a munkaidőhöz és a feladatellátás jellegéhez. A
munkarendben bekövetkezett változáshoz gyakorlati idejére a tanuló is igazodik.

3.

Technikai feladatok

3.1. Az épületbe csak az intézménnyel jogviszonyban álló az a személy léphet be, aki a
belépés előtt kötelező használta a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt, és
testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott
mértéket. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a
testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
3.2. Amennyiben a belépni kívánó tanuló testhőmérséklete eléri, vagy meghaladja az
országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, kiskorú, illetve önálló keresettel
nem rendelkező nagykorú személy esetén a szülőt, illetve a törvényes képviselőt erről
az intézmény telefonon haladéktalanul értesíti; kiskorú tanulót erre a célra kijelölt
helyiségbe kíséri, egyúttal értesíti az iskolaorvost, vagy az iskolai védőnőt.
3.3. Az intézménybe az ott jogviszonyban álló személyeken kívül csak az alábbi személyek
léphetnek be kézfertőtlenítést követően, szájat és orrot eltakaró maszkban, a
járványügyi előírások maximális betartása mellett:
-

a szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végzők,

-

jogszabályokon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezők.

3.4. Amennyiben az épületbe olyan személy kíván belépni, aki nem az intézmény
alkalmazottja, tanulója, úgy a portaszolgálat telefonon jelzi az intézmény ügyeletes
vezetőjének a személy nevét, és azt, hogy milyen célból kíván belépni az épületbe.
A vezető dönt arról, hogy ügyintézés céljából érkező a fentiekben fel nem sorolt
további személyek esetén telefonon nyújtanak tájékoztatást, vagy az intézmény kijelölt
dolgozója a portán, a belépési pontnál fogadja-e az érdeklődőt, a járványügyi szabályok
fokozott betartása mellett. Az épületbe belépni ebben az esetben sem lehetséges. Az
ilyen személyek adatait rögzíteni szükséges, az esetlegesen szükségessé váló kontakt
kutatás érdekében, valamint ki kell töltenie a 3. sz. mellékletben szereplő kérdőívet, és
el kell végezni a hőmérséklet mérést is.
3.5. Biztosítani kell az iskolai épületek, tantermek és különösen a higiéniai létesítmények
folyamatos tisztítását és fertőtlenítését, és ennek dokumentálását, különös tekintettel a
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sok ember által érintett felületekre. A fertőtlenítés dokumentálása a takarítószemélyzet
és takarítócég munkatársaira nézve kötelező (2. sz. melléklet).
3.6. Az időjárás függvényében a szakmai gyakorlati órák alatt is folyamatos, vagy időleges
szellőztetést kell végezni. Az óra végén az órát tartó oktató ellenőrzi, hogy a szünetre
az ablakot nyissák ki. A folyosók szellőztetését is folyamatosan biztosítani kell.
3.7. 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.
3.8. Az intézmény vezetője az aktuális helyzetről a fenntartó részére rendszeresen – a kért
időpontokban és formában – tájékoztatást nyújt.
3.9. A tanműhelyben (demons terem) jelenléti oktatásban részt vevő tanulókra és oktatókra
vonatkozóan az operatív törzs részére az intézmény vezetője tájékoztatást nyújt az adott
napon összes (új és a korábbi még aktív) járványügyi aktív, illetve hatósági házi
karanténban álló, valamint a PCR pozitív személyek számáról, a kért formában.

4.

Oktatás szervezése

4.1. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás
során elsődlegesen az elektronikus levelezést, illetve a KRÉTA rendszeren keresztüli
kommunikációt alkalmazzuk. A Microsoft TEAMS használatát fokozatosan vezetjük
be az oktatási-nevelési folyamatainkban. Digitális munkarend során a KRÉTA-t és a
TEAMS-et illetve a ZOOM rendszert használjuk intézményi szinten.
4.2. Az intézmények a digitális oktatás biztosítása érdekében helyi óratervet készítenek a
duális partnerekkel együttműködve. Az óratervnek tartalmaznia kell konzultációs,
felzárkóztató, illetve az értékelést, felzárkóztatást biztosító foglalkozásokat. A
beszámoltatás módja lehet pl. beadandó dolgozat, prezentáció, videós beszámoló
4.3. Az óraterv, a munkabeosztás, a vizsgáztatás előkészítése során figyelemmel kell lenni
az életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett oktatók, dolgozók
érdekeire.
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5. A számonkérés, beszámolás rendje
5.1. A digitális tanórai számonkérések módját, időbeli alakulását a szakmai program
alapján a szaktanár dönti el.
5.2. Évfolyamdolgozatokat, a munkatervben meghatározott időpontban on-line formában
szervezzük meg.
5.3. A szakmai és érettségi vizsgaidőszakokban az akkor érvényes járványügyi szabályok
szerint történik a vizsgák megszervezése.
5.4. A vizsgák szóbeli és írásbeli számonkérése alkalmával, a 1,5 méteres védőtávolság
betartása mellett, maszk viselése kötelező. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése
szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.
5.5. A vizsgákon a szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma
előre tervezetten kerül meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok
betartását.
5.6. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges.
5.7. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata.
5.8. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés
szabályok betartásával.
5.9. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató
vehet részt.
6. Duális szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
6.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az
Egyetem által előírt általános higiénés rendszabályok vonatkoznak, kiemelten a
Kórházhigiénés Osztály honlapján található előírásokra. A betegágy melletti
gyakorlatot az a tanuló kezdheti meg, aki a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok
elvégzése mellett, rendelkezik negatív PCR teszttel is. A PCR tesztet az Egyetem a
tanulók számára ingyenesen biztosítja. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a
szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a
gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során a maszk és az előírt egyéb
védőeszközök használata kötelező.
6.2. Amennyiben egy tanuló esetében a gyakorlat előtt elvégzett PCR teszt pozitív
eredményt mutatott, abban az esetben a tanuló otthoni karanténba vonul, egyúttal a
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teszt eredményéről tájékoztatja osztályfőnökét, illetve a gyakorlati oktatásvezetőt. Az
iskola az értesítést követően a 9.5 pontban leírtaknak megfelelően jár el.
6.3. Az a tanuló, aki pozitív PCR tesztet követően otthoni karanténban volt, az 10 nap
elteltével akkor folytathatja gyakorlatát, amennyiben két negatív PCR teszttel
rendelkezik.
6.4. A képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás) kivitelezése
osztály/csoport szinten történik, a távolságtartási szabályokra, illetve maszkviselésre
vonatkozó szabályok betartásával.
6.5. 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.
6.6. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az
általa megbízott személy (akár tanuló) virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel
letisztítja.
6.7. 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 lehetőség szerint biztosítani szükséges.
7. Iskolai rendezvények megtartására vonatkozó eljárások
7.1. Az intézményekben rendezvény nem szervezhető.
8. Tanulói hiányzások kezelése
8.1. Azon tanuló esetén, aki nem vesz részt a digitális oktatásban, az on-line órákon, a
kiadott feladatokat nem készíti el, az érintett oktató, illetve az osztályfőnök felhívja a
figyelmét az oktatásban való részvételi kötelezettségre, egyúttal értesíti erről a szülőt,
gondviselőt is.
8.2. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a tanuló inaktív marad, az osztályfőnök
meggyőződik az inaktivitás okáról. Ha nem betegség, vagy technikai probléma áll a
háttérben, úgy a tanuló mulasztása igazolatlan.
8.3. Betegség, illetve technikai probléma miatti inaktivitás esetén lehetőséget kell
biztosítani a tanuló számára a tananyag pótlására, konzultációra.
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8.4. A tanuló távolmaradásával kapcsolatosan egyéb esetben az iskolai Házirend, illetve a
digitális oktatással kapcsolatos iskolai szabályozás szerint szükséges eljárni.
8.5. Az iskolai hiányzások nyomon követése az osztályfőnökök mellett minden oktató
kiemelt felelőssége.

9. Teendők tünetek észlelése esetén
9.1. Amennyiben egy jelenléti oktatásban tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál
fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell
az iskolaegészségügyi orvost, Fenntartót, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a
további teendőkről. 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 utasításainak alapján járjanak
el. 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, nekik kötelességük az NNK
által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos
teendőket.
9.2. A beteg személy felügyeletét ellátó személynek gumikesztyű és maszk használata
kötelező.
9.3. Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló, dolgozó az új koronavírus okozta
járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak
kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
9.4. Az intézmény figyelemmel kíséri az előző pontokban jelzett tanulóra vonatkozó
további információkat, tájékoztatást kér arról, hogy pozitív vagy negatív lett-e a teszt
eredménye. Az osztályra vonatkozó további eljárás az SE járványügyi szakembereinek
utasítása alapján kerül meghatározásra.
9.5. Amennyiben az iskola jelenléti oktatásban részt vevő valamely tanulója, illetve a tanuló
szülője, gondviselője bejelenti az intézmény felé, hogy a tanuló PCR tesztje pozitív lett,
illetve felmerült annak gyanúja, hogy szoros kontaktban volt pozitív személlyel, abban
az esetben az iskola ellenőrzi az illető tanuló kontaktjait. Ha megállapítást nyer, hogy
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a járványügyi szabályokat betartották, azaz a tanulók és az oktatók a jelenléti szakmai
gyakorlati órák alatt is maszkot viseltek, használták a kihelyezett kézfertőtlenítőket, és
rendszeresen kezet mostak, akkor nem minősülnek szoros kontaktnak, ebben az esetben
további intézkedés nem szükséges. A tesztet végző egészségügyi intézmény pozitív
eredmény esetén értesíti a Nemzeti Népegészségügyi Központot, akik az iskolát
megkeresve a fentiekről kérnek tájékoztatást.
9.6. Karantént követően a tanulók 10 nap elteltével vehetnek részt újra az iskolai jelenléti
oktatásban. Kórházi ellátást követően a tanulók, dolgozók akkor léphetnek újra az
intézménybe, amennyiben orvosi igazolással gyógyultnak nyilvánították.
9.7.

Egyéb betegségből felgyógyult diákok csak abban az esetben léphetnek az

intézménybe, ha az „egészséges, közösségbe mehet” orvosi igazolást az érkezéskor
bemutatják (leadják). Az intézménynek az igazolást el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül.
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1. sz. 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. sz. Melléklet
Fertőtlenítés dokumentálása
1. Emelet megnevezése: ……………………..

Helyiség
száma

Takarító személyzet aláírása a fertőtlenítés elvégzésének tényéről

001
002
004
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Időszak 3

Időszak 2

Dátum5
Péntek
Időszak 1

Időszak 3

Időszak 2

Dátum4
Csütörtök
Időszak 1

Időszak 3

Időszak 2

Dátum3
Szerda
Időszak 1

Időszak 3

Időszak 2

Dátum2
Kedd
Időszak 1

Időszak 3

Időszak 2

Időszak 1

Dátum1
Hétfő

3. sz. Melléklet
Kockázatszűrő kérdőív
Jogviszonyban álló esetén
(Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ajánlása alapján)
NÉV: …………………………………….
1.





2.

3.

OSZTÁLY: …….

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?

IGEN/NEM

Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben
szenvedő beteggel?

IGEN/NEM

Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági
karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?

IGEN/NEM

4.

Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget
IGEN/NEM

5.

Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése,
légszomja volt?

IGEN/NEM

Dátum: …………………………………………..
…………………………………………….
aláírás
(kiskorú tanuló esetén törvényes képviselő)
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……………………………………….
aláírás
(tanuló)

Kockázatszűrő kérdőív
Látogató esetén
(Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ajánlása alapján)
NÉV: …………………………………….
1.





2.

3.

(nyomtatott betűvel)

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?

IGEN/NEM

Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben
szenvedő beteggel?

IGEN/NEM

Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági
karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?

IGEN/NEM

4.

Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget
IGEN/NEM

5.

Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése,
légszomja volt?

IGEN/NEM

Dátum: …………………………………………..
……………………………………….
aláírás

ELÉRHETŐSÉG: ………………………………………………………………………………
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