A Budapesti Gazdasági SZC Varga István Közgazdasági Technikum
járványügyi intézkedései 2020. november 11-től kiegészítve az
EGYEDI MINISZTERI HATÁROZAT SZFHÁT/100762/2020-ITM alapján
Általános intézkedések
1.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendelet alapján a
szakképzésért felelős miniszter egyedi határozatot hozott az élet-és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek
elhárítására.

2.

Jelen dokumentum célja, hogy a miniszteri határozattal összhangban összefoglalja a
Budapesti Gazdasági SZC Varga István Közgazdasági Technikum számára a
2020/2021-es tanévre vonatkozó intézkedések lebonyolítását.

3.

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 vesszük figyelembe.

4.

A szakképző intézmény kiemelt feladata és kötelessége a járványügyi készültséget
kezelő intézményi intézkedési terv folyamatos aktualizálása – szükség esetén az
intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve.

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. 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.
1.2. A szakképző intézmény épületét, rendezvényeit, foglalkozásait kizárólag a
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott, egészséges, koronavírus
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző
tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.
1.3. 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.
1.4. Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál
(37,8 C0) magasabb testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet
jelentkezik, az intézménybe nem léphet be. 37,8 C0 feletti testhőmérséklet esetén az
első mérés után 10 perc elteltével megismételjük a mérést. Azon nagykorú
személynek, akin tünetek figyelhetők meg haladéktalanul otthonába kell távoznia és a
háziorvosával a kapcsolatot felvennie.
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1.5. Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt
haladéktalanul értesítjük, illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal nem
megoldható, elkülönítjük a 33-as terembe a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig.
Felügyeletet biztosítunk. Az azonosított kontaktokat elkülönítjük, és életkoruknak
megfelelően tájékoztatjuk.
1.6. A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül, továbbá az
iskolába belépéskor rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában.
A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres
távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel, felfestéssel biztosítottuk a büfében
és az irodákban. A 1,5 méteres távolság kötelező betartására fokozottan figyelünk a
belépéskor és a kötelező testhőmérséklet mérés során is.
1.7. Az intézményen belül a biztonságos 1,5 méter távolságtartás nem mindig tartható be
az épület adottságai miatt, ezért a szájmaszk viselése az osztálytermekben, a
folyosókon, a mellékhelyiségekben tanár és diák számára egyaránt kötelező.
1.8. A szakképző intézmény folyosóin tájékoztató plakátokat helyeztünk ki az alapvető
betartandó higiéniai szabályokról (kézfertőtlenítés, szájmaszk viselése), a mosdókban
plakát mutatja be a helyes kézmosás lépéseit.
1.9. Ügyintézés céljából az iskolánkba látogató személyek számára a szájmaszk viselése
kötelező.
1.10. A folyosókon, a bejárati kapuknál és a tantermekben kézfertőtlenítő flakonokat, ill.
készülékeket helyeztünk ki, amelyeket a takarítók rendszeresen ellenőriznek és
utántöltenek.
1.11. Az intézmény fokozottan ügyel minden helyiségének tisztaságára, megfelelő (virucid)
kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és
takarítószerek használatára. A termekben a felületfertőtlenítést és szellőztetést
biztosított. A virucid hatású fertőtlenítőszerek minden esetben a gyártó által magyar
nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő
behatási idővel kerülnek felhasználásra. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek
folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodunk. Ennek
dokumentálását, ellenőrzését a gondnok vezetésével rendszeresen végrehajtjuk.
1.12. A gyakran érintett felületeket rendszeresen –kétóránként – fertőtleníti a takarító
személyzet (ajtókilincsek, kapcsolók, fogantyúk, korlátok). A számítógépek
billentyűzetének, a kávégépek, mikrohullámú sütők, adagolók, kancsók rendszeres
tisztítása és fertőtlenítése virucid fertőtlenítőszerrel történik. Ennek dokumentálását,
ellenőrzését a gondnok vezetésével rendszeresen végrehajtjuk.
1.13. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre.
1.14. Az intézményben büfé és központi étkeztetés nincs.
1.15. A létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban
tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról, a szakképző intézménybe
érkezők megfelelő tájékoztatását kapnak.
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1.16. Kiemelten figyelünk a belső intézkedési terveink, szabályzatainkban foglaltaknak
fokozott betartására és betartatására, valamint ezen szabályzatok, utasítások,
intézkedési protokollok kiegészítésére és rendszeres aktualizálására a járványhelyzet
alakulásához igazodva. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások
megtartása mellett az intézmény vezetője, valamint a szakképzési centrum
főigazgatója és kancellárja az intézményi sajátosságok figyelembevételével speciális
utasításokat hozhat.

2. A tanítás megszervezése
2.1. A jelenléti tanórák megszűntek a közismereti, szakmai elméleti oktatás és az elmélet
igényes gyakorlati órákat is online módon tartjuk. Minden osztálynak a különböző
tantárgyakhoz létrehozott Google tantermen keresztül folyik az online oktatás. A
tananyag, a hiányzók adminisztrálása, a házi feladatok kiosztása a KRÉTA
rendszerben is megjelenik.
2.2. Akinek nincs otthon internet elérése vagy megfelelő technikai eszköze, az bejöhet az
iskolai gépterembe, ahol úgy szervezzük az oktatást, hogy a tanterem kapacitásának
figyelembevételével a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. A tanórákon részt
vevő tanulók és a felügyeletet biztosító oktatók számára a maszk viselése kötelező.
2.3. Szükség szerint a tanulók részére délután korrepetálást, konzultációt, felzárkóztató
foglalkozásokat szervezünk.
2.4. Az érintett termekben, géptermekben a felületfertőtlenítést a gyakran érintett
felületeken biztosítjuk.
2.5. A szülőkkel, való folyamatos kapcsolattartás során elsősorban
levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztül, a KRÉTA
rendszer által felajánlott lehetőségeket használjuk. Online szülői
fogadóórákat tartunk. Az írásos tájékoztatókat az iskola honlapján
rendszerén belül juttatjuk el minden szülőhöz.

az elektronikus
tanügyigazgatási
értekezleteket és
vagy az KRÉTA

2.6. A tanulókat az osztályfőnök szintén az KRÉTÁ-n keresztül, illetve az
„osztálycsoportba” eljuttatott információk révén tájékoztatja. A kommunikáció során
a KRÉTA rendszerét az intézményi Google Classroom platformmal kiegészítjük. Így a
beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőség
biztosítása is online történik.

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
3.1. A gyakorlat szervezésekor egyeztettünk a duális partnerekkel, akik vállalták, hogy a
munkahelyeken maradéktalanul betartják az elvárásokat.
3.2. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános
higiénés rendszabályok vonatkoznak.
3.3. A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem
mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú
melléklet tartalmazza.
3.4. A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor is kötelező a testhőmérséklet mérése.
A belépéshez megengedett hőmérsékletet meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a
3

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.
3.5. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos
kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat
során maszk viselése kötelező.
3.6. 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.
3.7. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja –virucid hatású
felületfertőtlenítőszerrel rendszeresen tisztítani kell.

4. A számonkérés, beszámolás rendje
4.1.

A szóbeli számonkérés online történik a Google MEET segítségével.

4.2.

Az írásbeli számonkérés a Google Classroom vagy egyéb platformon keresztül
történik, melyeket a tanulók már hibrid oktatás során megismertek.

5. Záradék
A járványügyi intézkedéseket a szakképző intézmény nevelőtestülete 2020. november 11. napján az
online módon megtartott határozatképes értekezletén elfogadta.

Budapest, 2020.11.11.

……………………………………..
Barta Andrea Ágnes
igazgató

4

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
A koronavírus fertőzésekkel kapcsolatos információáramlás a szakképző intézményekben
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