BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC TERÉZVÁROSI
TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
INTÉZKEDÉSI TERVE
A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT
IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
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 megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül 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, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárakban, büfékben,
vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.).
1.5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése
kötelező.
1.6. Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő
(virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és
takarítószerek használatára.
1.7. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni
(ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek, italautomaták, rendszeres
tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel, melyet dokumentálunk.
1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre.
1.9. Az intézmény belső intézkedési tervében foglaltak betartása.

2. A tanórák látogatása, a beiratkozás
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.
a 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók számára a
maszk viselése ajánlott.
2.2. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tantermi tanórákon a tanulói
létszám csökkentése, megosztása szükség esetén megvalósítható úgy is, hogy online módon,
önálló otthoni felkészüléssel szervezhető meg.
Intézményi szabályok:
2020.09.01. kedd 3 osztályfőnöki óra, tájékoztatás történik.
2020.09.02-03.-04. osztályprogramok belső helyen csoportbontásban és külső helyen
osztályszinten, tankönyvek átvétele, digitális oktatás ismétlése, előkészítése ( a
feladatok fogadása, küldése)
2020.09.07-től az osztályok létszámát figyelembe véve váltásban vesznek részt a diákok
az oktatáson.
9/A,10/A,11/A,12/A,1/9 É ,KK 12 /SZ, KK 13 SZ,
1.héten az osztály első fele osztálytermi oktatásban részesül 2 napon keresztül a másik
fele otthon elvégzendő feladatot kap ezen a 2 napon.
1. héten az osztály első fele digitális oktatásban részesül 3 napon keresztül a másik fele
osztálytermi ezen a 3 napon. A 2. héten fordítva történik.
1 osztálytermi osztálytermi Digitális
1. hét
2. hét

2 Digitális

Digitális

Digitális

osztálytermi osztálytermi osztálytermi

1 osztálytermi osztálytermi osztálytermi Digitális
2 Digitális

Digitális

Digitális

Digitális

Digitális

osztálytermi osztálytermi

A fenti ábra egy példa, az osztálytermi illetve digitális napok változhatnak osztályok
szerint.
Digitális oktatás a classrom. google.com felületen történik.
1. A gazdálkodó szervezetnél gyakorlatot töltő osztályok esetében a gyakorlati napok
figyelembe vételével történik az osztály bontása ( 2/10 E, 3/11 E, 1/13 L,5/13 K,2/14 L)
bontás nélkül SZH/2/A
Digitális munkacsoport:
Az intézményben digitális munkaközösség és beiskolázási munkaközösség működik a
feladatuk az oktatás megszervezése. Ők látják el a digitális munkacsoport feladatokat.
Oktatásszervezési munkacsoport:

Oktatásszervezési feladatokat az osztályfőnöki munkaközösség és az iskolai rendezvényeket
szervező munkaközösség végzi.
Minden munkaközösség élén munkaközösség vezető irányítja a tagok munkáját.
Egészségügyi munkacsoport:
Egészségügyi intézkedések bevezetése az iskolaorvossal történt egyeztetéssel került
bevezetésre.
Minden osztály oktatása egy-egy kijelölt teremben valósul meg, nincs szaktantermi oktatás,
tanár megy az adott osztályhoz.
A diákok szünetekben is a tanteremben tartózkodnak, így a folyosókon csak azok lehetnek
akik a mosdóba vagy büfébe mennek.
A folyosón, a mosdóban és a büfében kötelező a maszk viselése, osztályteremben csak akkor
, ha nincs meg a 1,5 m távolság.
Az intézménybe csak maszkban lehet belépni, maszk hiányában az intézmény megtagadja a
tanuló belépését. Javasoljuk a diákoknak, hogy legyen náluk tartalék maszk is.
2.3. A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítjuk.
2.4. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során
az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket is
széleskörűen alkalmazzuk. A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való
betekintési lehetőséget továbbra is biztosítjuk, melynek során fokozottan ügyelünk a biztonsági
szabályok betartására.
2.5. Valamennyi oktatási és közösségi helyiséget folyamatosan takarítjuk, fertőtlenítjük,
melyet dokumentálunk. Amennyiben termekben a tanulói csoportok váltása történik minden
esetben felületfertőtlenítést végzünk.
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 védőeszközhasználatot 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.
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.

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.
Elkülönítés szabályai:
1.Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni ( iskola orvosi rendelőbe) egyúttal értesíteni
kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a
figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
3. 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.
4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja
felül.
5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely
alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Budapest,2020.09.03.
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