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Intézkedések

Felelősök

1. Operatív csoport létrehozása
Az intézményben intézményi szintű munkacsoportok alakultak a tantermen kívüli online oktatás egységes
kialakítását segítve. Az intézményi digitális, oktatásszervezési és egészségügyi munkacsoportok követik a
Nyíregyházi SZC centrumszintű munkacsoportjainak utasításait, intézkedéseit, ajánlásait. A Nyíregyházi SZC
járványügyi készültséget kezelő intézkedési terve alapján kidolgoztuk a helyi sajátosságok figyelembevételével az
intézményi eljárásrendet és intézkedési tervet. Az intézményben 3 munkacsoport alakul az online oktatás tantermen
kívüli támogatására. A munkacsoportok egymással és a centrumszintű munkacsoportokkal összehangoltan
működnek. A szakképző intézmény munkanapokon délelőtt 10:00 óráig jelentést küld a szakképzési
centrumnak a tanműhelyekben jelenléti oktatásban résztvevő tanulókról s oktatókról az adott napon összes (az
aznapi új és a korábbi még aktív esetek) járványügyi megfigyelés alatt, illetve hatósági házi karanténban lévő
személyek, a PCR pozitív személyek, valamint az online oktatásban részt vevő személyek számáról.
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2. Digitális munkacsoport létrehozása
A digitális munkacsoport feladata az intézményi online oktatás támogatása, a tanulókkal, szülőkkel,
pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának
meghatározása; a tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása; a rendelkezésre álló infrastruktúra
aktuális állapotának felmérése, beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása; az intézményen belül a digitális
platformok használatának az egységesítése, a KRÉTA-rendszer által felajánlott lehetőségek, illetve kiegészítésére
alkalmas platformok meghatározása pl. Microsoft Teams.
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3. Oktatásszervezési munkacsoport létrehozása
Az oktatásszervezési munkacsoport feladata: az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban
való tanulói részvétel szabályainak meghatározása; szülői tájékoztatók, értekezletek rendje; a tanítási és közösségi
terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje; az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az
intézmény lakóhelyétől való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás
feltételeinek biztosítottságára.

4. Egészségügyi prevenciós munkacsoport
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Az egészségügyi munkacsoport feladata: épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok, a takarítással, a tisztítással, a
fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, ellenőrzési rend meghatározása; távolságtartás szabályainak
meghatározása, a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása; a tünettel a központilag
meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, a tünettel rendelkező személy azonosítás esetén
teendő intézkedések szabályai.
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5. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, A TANULÓK INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSA
A tanulók az iskola bejáratait a következők szerint használják az iskolába érkezéskor: főbejárat 2 oldalán. A
csoportosulást megelőzve az ügyeletes tanárok gondoskodnak a szakaszos beléptetésről, a 1.5 méter távolságtartást
figyelembe véve.
Az iskolába érkezéskor a kézfertőtlenítés kötelező! Az épületébe való belépéskor lázmérés kötelező nemcsak a
tanulóknál, képzésben részt vevőknél, hanem az oktatóknál és az intézmény más alkalmazottainál is!
Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál magasabb testhőmérséklet,
vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul
otthonába kell távoznia és a háziorvosával a kapcsolatot felvennie.
Szülő/gondviselő/ hozzátartozó/idegen az iskola épületében csak ügyintézés céljából tartózkodhat.

A hivatali ügyintézés céljából az intézménybe érkezőknek orrot és szájat eltakaró maszkot kell viselniük, amire a
bejáratnál figyelmeztetjük őket, a kézfertőtlenítő használata kötelező.
Kérjük, hogy a tanulók lehetőség szerint 7.30 és 7.50 között érkezzenek az intézménybe.
Az utolsó foglalkozást követően a lehető leggyorsabban hagyja el az intézményt.
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6. ÓRAKÖZI SZÜNETEK
A járványügyi helyzetre tekintettel az óraközi szünetekben a közös tereken orrot, szájat eltakaró maszkot kötelező
viselni. A szünetekben kerülni kell a csoportosulásokat, ügyelni kell a védő távolságtartásra.
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A különböző osztályba járó tanulók érintkezését minimálisra kell csökkenteni, ezért kérjük, hogy az adott termet
csak indokoltan hagyják el!
A tanórákon és az óraközi szünetekben biztosítani kell a szellőztetést, melyért felel az oktató és a hetesek!
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7. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
A szülőkkel történő kapcsolattartást az e-Kréta rendszeren keresztül folyamatosan biztosítjuk.
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Valamennyi oktatási gyakorlati tér (demonstrációs termek) esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása Oktató
szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell a biztosított takarítási naplóban. A termekben a tanulói
csoportok váltása között a szellőztetést, felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.
Takarító
A közösségi terekben (büfé, folyosók) a maszk viselése kötelező.
Oktató
Ügyeletes oktató
A mosdóhelyiségekben, a mosdókagylókkal felszerelt tantermekben, kollégiumban, az első emeleti tanáriban, az
Oktató
ebédlő előtt szappanos kézmosásra van lehetőség. Lehetőség szerint a tanulók rendelkezzenek saját tisztasági
Takarítók
csomaggal, mely tartalmaz kézfertőtlenítőt, papírtörlőt, papírzsebkendőt, maszkot és gumikesztyűt.
Gondnok
A gyakran érintett felületeket (kilincsek, korlátok, kapcsolók) 2 óránként fertőtlenítjük, ennek megvalósítása
érdekében tanítási idő alatt takarító jelenlétét biztosítjuk. A fertőtlenítést ellenőrizzük és dokumentálni kell
műszakváltásban.
Az intézménybe lépők szigorúan tartsák be az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg
kézfertőtlenítés.
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/oktatónak/dolgozónak, akinek új
típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen
tüneteket:
• köhögés;
• nehézlégzés, légszomj;
• láz;
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• 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.
fejfájás, bőrtünetek
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.
A vírus átlagos lappangási ideje 5-6 nap, ritkán akár 14 nap.
A 18 év felettiek (felnőttek oktatásában résztvevők) esetében is kérjük, hogy tünetek észlelése esetén ne jöjjenek
Osztályfőnök
iskolába, de a képzőintézményt tájékoztassák erről! (A bejelentés az orvosi igazolást nem helyettesíti!)
Kérjük a tanulókat, hogy a kijelölt dohányzóhelyen is kerüljék a csoportosulásokat!
Oktató

8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós
betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú
daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt
hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén
időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett kapcsolattartási és
számonkérési forma mellett részt vesz az oktatásban. A tanuló kötelessége az oktatójával felvenni a kapcsolatot!
Felhívjuk a tanulóink figyelmét arra, hogy a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem
mutató tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél bármilyen betegségre utaló tüneteket
észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, gyermeküket az intézménybe
ne hozzák be. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. A
gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza bármilyen
betegséget követően, az intézmény az orvosi igazolást nem bírálhatja felül. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik
orvosi igazolással NEM JÖHET BE AZ INTÉZMÉNY TERÜLETÉRE és nem vehet részt a tanítási órákon!

9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
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Minden oktató kötelessége a hozzá egészségügyi panasszal forduló tanuló ellátásáról önálló hatáskörben
gondoskodni, szükség szerinti elkülönítése. Az igazgatót tájékoztatni kell a történtekről.
Amennyiben egy gyermeknél, oktatónál,(óraadónál), vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend
szerint dönt a további teendőkről. Kiskorú esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a
figyelmét fel kell hívni arra, hogy a lehető leghamarabb vigye el gyermekét az intézményből, és feltétlenül keressék
meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Nagykorú tanuló esetén a tünetek észlelésétől számítva
a lehető leghamarabb gondoskodjon a hazajutásáról. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A tanuló elkülönítését (a kollégiumban, ügyeletes tanárral) az intézmény biztosítja a szülő megérkezéséig.
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A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek gumikesztyű és maszk használata kötelező.
Osztályfőnök

10. A KÖZISMERETI, SZAKMAI ELMÉLETI OKTATÁS ÉS A SZAKMAI GYAKORLATI OKTATÁS
MEGVALÓSÍTÁSA 2020.11.11-TŐL
Intézményünk minden évfolyamán a közismereti és a szakmai elméleti tanórák online módon vannak megszervezve Igazgató
2020.11.11-től 2020.12.11-ig. A szakmai gyakorlati oktatás a 9.A – 12.D osztályoknak (9.A,B,C,D,E;
10.A,B,C,D,E; 11.A,B,C,D,E; 12.A,B,C,D) online módon van megszervezve. A többi osztálynak (12.E;
Igazgatóhelyettesek
5/13.A,B,C,D,E; 2/14.A,H,F; 1/13.G,B,J) a szakmai gyakorlat pedig a 4. mellékletben található (Intézményi helyi
óraterv) beosztás alapján zajlik kis létszámú csoportokban, tömbösítve a tanműhelyekben.
Oktatók
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 biztosítani kell. A
tanulócsoportok egymástól elkülönítve használhatják a szociális helyiségeket. Az iskola minden épületében a
Gyakorlati oktató
jelenléti szakmai gyakorlati oktatás során és a szünetekben egyaránt kötelező mindenki számára az orrot és szájat
eltakaró maszk viselése.
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.

11. KOLLÉGIUMRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉS
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Tanulóinknak szükség szerint kollégiumi ellátást biztosítunk a jelenléti szakmai gyakorlati órák napján a
járványügyi szabályok szigorú betartása mellett.
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13. PCR VIZSGÁLAT LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
A PCR vizsgálat az nkk.gov.hu oldalon megjelent utasítások szerint folyamatban van.

igazgató

A Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó intézkedési terve 2020.
november 11-től visszavonásig hatályos.

