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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

 Intézményünkben rendszeresen végzünk fertőtlenítő takarítást, illetve időszakonként 

alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást. A műszaki vezető és az 

intézmény igazgatója rendszeresen ellenőrzi a takarítások végrehajtását.  

 A fertőtlenítő nagytakarítások/takarítások elvégzése során figyelembe vesszük az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési tervben foglaltakat, mely 

az iskola minden dolgozója számára ismert. 

 A fertőtlenítő nagytakarítások elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 

 

 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló, hallgató látogathatja.  

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

 Az intézményben külsős személy kizárólag ügyintézés miatt léphet be a megfelelő 

higiéniai szabályok betartásával. 

 Az intézmény területére való belépés csak lázmérés után történhet, amennyiben az 

érintett személy testhőmérséklete a 37,8 értéket nem haladja meg. A lázmérést az 

ügyeletes éjszakás felügyelő és a portás (szükség esetén az ügyeletes oktatók 

bevonásával) végzik. Lázas személy az iskola területére nem léphet. Lázas tanuló 

esetén a 7. pontban leírtak szerint járunk el.  

 Az iskolai büfében egyszerre maximum 2 tanuló tartózkodhat a megfelelő 

védőtávolság betartásával.  

 A szülők tájékoztatása az NNK aktuális eljárásrendje alapján történik. A szülőket az 

osztályfőnökök részletesen tájékoztatják az NNK eljárásrendben 

megfogalmazottakról. 

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél betegség, koronavírus- gyanú 

vagy igazolt fertőzés van. 

 Az intézményi csoportosulások megelőzéséről a délelőtti foglalkozások közötti 

szünetekben az ügyeletes oktatók, a délutáni órákban pedig a támogató oktatók 

gondoskodnak. 

 Az osztálytermekben a terem nagyságát figyelembe véve gondoskodtunk a tanulók 

rendelet szerinti elhelyezéséről.  

 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

 A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható 

legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára 

elkülönített területeket jelölünk (udvar, ebédlő, stb.) a közösségi tereken belül. 

Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott 

tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 
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 A tantermi oktatás során a nyelvi és szakmai csoportbontás céljából használt termek 

kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyan azt a termet használják. 

 Az előző pontban említett tantermek használatakor az osztályok váltása között a 

tantermekben felületfertőtlenítést végzünk. 

 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem 

kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell 

végezni. 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözés rendjét úgy alakítjuk ki, hogy az 

öltözőkben ne törtéjen csoportosulás. 

 A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – 

felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között. 

 A nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó rendezvény 

megszervezését elhalasztjuk. Kisebb rendezvény esetén tekintettel vagyunk az 

alábbiakra: 

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása. 

 Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat későbbi időpontban tartjuk 

meg. 

 

A szülői értekezleteket egyéni konzultációs lehetőségek biztosításával oldjuk meg. 

Minden szükséges információt e-mailben, E-KRÉTA rendszeren, telefonos 

megbeszélések során hozunk a szülők tudtára.
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3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

 Az intézmények bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 

használatára felhívjuk tanulóink, dolgozóink és az intézménybe érkezők figyelmét. 

 A szociális helységekben is biztosítjuk a fertőtlenítő szappanos kézmosási lehetőséget. 

 Kéztörlésre papírtörlőket használunk. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. 

 Az osztálytermekben és az egyéb közös használatú helyiségben is rendelkezésre áll a 

kézfertőtlenítő, továbbá a tantermekben papírzsebkendő is. 

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes tájékoztatást kapnak 

osztályfőnökeiktől.  

 Biztosítjuk a napi többszöri fertőtlenítő takarítást (termekben, a folyosókon és a 

szociális helységekben). A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk 

arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek valamint a padló és a mosható falfelületek 

vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

 Zárt térben kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott 

intenzitású szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, 

valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező 

forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk. A tanórák közötti intenzív 

szellőztetésről a tanórát befejező oktató gondoskodik. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére kiemelt figyelmet 

fordítunk, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb 

fertőtlenítéssel. 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére, az ügyeletes oktató felügyelete mellett. Az 

étterembe egyszerre 5 tanuló léphet be, majd a fertőtlenítő kézmosás után érkezhet a 

következő 5 fő.  

 Az önkiszolgáló tálalásnál a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák 

tapogatásának kerülésére fel kell hívnia diákok figyelmét. 

 Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok, keveredése elkerülhető legyen, 

sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. Az étteremben csak annyi tanuló 

tartózkodhat, hogy a távolságtartás biztosított legyen.  

 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 

szert biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk. 

Étkeztetést végző személy COVID betegség gyanúja esetén azonnal jelezni kell azt az 

iskola igazgatójának! 
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5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb 

egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, 

amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a 

szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni. 

 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői 

vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. 

sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, 

valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik. Biztosítjuk a 

oktató, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését. 

 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, orvosi 

vizsgálat- a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, 

a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) 

figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos 

időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát 

csökkentjük. 

 Az egészségügyi ellátás során betartjuk az infekciókontroll szabályokat (a 

koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal 

kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat 

tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén 

biztosítjuk a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a 

fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről. 

 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések 

megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a 

helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt és erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. 

Igazolt hiányzásnak tekintjük 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 vehet az oktatásban. 

 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 Amennyiben egy gyermeknél, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük az erre kijelölt helységben. Az erre kijelölt 

helyiség a kollégium alagsorában lévő 1/4, 1/8 és 1/9 szobák. Az iskola igazgatója 

értesíti az iskolaorvost (esetleg a tanuló háziorvosát), aki az érvényes eljárásrend szerint 
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dönt a további teendőkről. Értesítésre kerül az erre létrehozott táblázat kitöltésével a 

Déli Agrárszakképzési Centrum a centrum@deliaszc.hu e-mail címen. Az intézmény 

igazgatójának távolléte, esetleges akadályoztatása esetén a kollégiumvezető és az 

osztályfőnöki munkaközösség vezetője felelősek az értesítésért. A tanuló 

osztályfőnöke/ támogató oktatója gondoskodik a szülő/gondviselő értesítéséről, akinek 

a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló 

háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak 

el. 

 A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  

 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza. 

 

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

 

 Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli 

digitális munkarend. a tantestület által kidolgozott eljárásrend „Tantermen kívüli, 

digitális munkarend szerinti feladatok ellátása” című dokumentum alapján történik az 

oktatás. 

 Ebben az esetben a szülők támogatására tanuló felügyeletet szervezünk. 

 

Milyen tünetek utalhatnak koronafertőzésre? 

 

COVID fertőzésre gyanús, amennyiben hirtelen kezdettel az alábbi tünetek legalább egyikét 

észlelik: 

- köhögés ( száraz, ingerlő jellegű) 

- láz 

- nehézlégzés 

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara. 

A fertőzést valószínűsíti, amennyiben a tünetek kezdetét megelőző 14 napban az illető szoros 

kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel. 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronafertőzés gyanú vagy igazolt 

fertőzés van és az orvos utasításáig a gyermek az intézményt nem látogathatja. 

 

Teendők gyanús tünetek esetén: 

 

A tünetek megjelenését a diákok jelezzék az ügyeletes oktatónak, támogató oktatónak, vagy 

osztályfőnöküknek. 

A tüneteket mutató személyre az orrát és száját eltakaró sebészeti maszkot kell helyezni és 

ideiglenesen el kell különíteni az intézmény többi dolgozójától, tanulójától (7. pont). 

 

Javaslatok az osztályfőnököknek: 

- Kérjék meg a krónikus beteg gyermekek szüleit, hogy hozzanak igazolást a gyermek 

mailto:centrum@deliaszc.hu


7  

háziorvosától a gyermek krónikus betegségéről és a gyermekre vonatkozóan az 

iskolában javasolt védő intézkedésekről. 

- Készítsenek nyilvántartást a tanulók szüleinek, valamint háziorvosának 

elérhetőségéről (név, telefonszám) a kapcsolattartáshoz. 

- Tudatosítsák a gyermekekben és a szülőkben, hogy akut betegség esetén 

konzultáljanak a háziorvossal az iskolába járásról. 

- Többször hívják fel a figyelmet a járvány elleni védekezés lehetőségeire 

(távolságtartás, maszk használata, szellőztetés, kézmosás). 

- Fokozottan ügyeljenek a napi folyadékbevitelre, rendszeres étkezésre, zöldség- 

gyümölcsfogyasztásra, az állapotuknak megfelelő rendszeres testmozgásra, alvásra. 

- Elhúzódó betegség, hiányzás esetén konzultáljanak az osztályfőnökkel a távoktatás 

lehetőségéről. 

- Készítsék fel diákjaikat egy esetleges digitális oktatásra való átállásra, gyakorolják 

közösen az online felületek használatát és beszélgessenek az önálló tanulás 

nehézségeinek kiküszöböléséről. 

 

Kollégistákra vonatkozó szabályok: 

- A támogató oktatók naponta érdeklődnek a tanulók egészségi állapota felől, naponta 

akár többször is lázmérést végeznek. 

- A tünetekkel rendelkező diákot a kollégiumban elkülönítik (korábban említett 1/4, 1/8 

és 1/9 szobákban), értesítik a szülőt, konzultálnak az iskolaorvossal, háziorvossal a 

további teendőkről (lsd. a fentebb leírtakat a beteg tanulóval kapcsolatos teendőknél!) 

- A férőhelyek 5%-át karantén, elkülönítés céljára fenntartják. 

- Zárt térben, közös használatú helyiségekben a 1,5 méteres védőtávolság betartása, 

amennyiben ez nem lehetséges, szájmaszk viselése kötelező. 

- Egy szobába lehetőleg azonos osztályba, csoportba járó tanulók kerüljenek. 

- A nem egy szobában lakó kollégista diákok nem látogathatják egymás lakótereit. Ha 

feltétlenül szükséges a másik lakószobájának felkeresése, azt mindenképpen maszkban 

tegyék. 
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Tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti feladatok ellátása 

 

 A digitális oktatásra való átállás első lépése a digitális munkarendhez alkalmazható új 

órarend elkészítése az adott osztálynak, vagy az intézmény egészére vonatkozóan. 

 A diákok email címeinek listázása és hozzáférhetővé tétele, a digitális platformra való 

regisztrációk ellenőrzése. 

 Amennyiben nem a teljes intézmény áll át a digitális oktatásra, hanem csak egy-egy 

érintett osztály, szükséges az adott osztályban tanító oktatók együttműködése, hogy 

megszervezzék a digitális és a normál oktatás zavartalan párhuzamosan egymással való 

működését.  

Az intézmény igazgatója munkacsoportokat hoz létre a digitális oktatás támogatása érdekében: 

 

Digitális munkacsoport 

 

Tagjai: Lukács Andrea, Buzás János, Tóth Krisztina, Gergye Petra 

 

Feladata a digitális oktatás támogatása: 

 a tanulókkal, szülőkkel, oktatókkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő 

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása; 

 tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása; 

 a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés, 

kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett 

szolgáltatások köre, lakhatási körülmények) aktuális állapota felmérésének rendjének 

kialakítása, beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása. 

 A felmérés kiterjed az intézményre, az oktatókra és a tanulókra is. 

 Segítséget nyújtanak az intézmény által használt Microsoft Teams rendszer és a még 

esetleg használt felületek (pl.: Redmenta) használatában. 

 

Oktatásszervezési munkacsoport 

 

Tagjai: Antics József, Mózes Brigitta, Kozma Lajos, Fehér Attila,  

 

Feladata: 

 eltérő csengetési rend kialakítása; 

 gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei); 

 étkezés rendjének ütemezett meghatározása; 

 a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje; 

 kollégiumokban a már kialakított protokoll szerint; 

 az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói 

részvétel szabályainak meghatározása; 

 szülői tájékoztatók, értekezletek rendje; 

 az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől 

való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás 

feltételeinek biztosítottságára. 
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Egészségügyi munkacsoport 

 

Tagjai: Kovács András, Puska Anita, dr. Takács László, Nyakas Ferenc 

Feladata: 

 épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok ellenőrzése 

 a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, 

ellenőrzési rend meghatározása; 

 távolságtartás szabályainak meghatározása; 

 a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása; 

 gyakorlati oktatás lehetősége; 

 tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai: 

 elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése; 

 felügyelet biztosítása; 

 hozzátartozó értesítése és tájékoztatása; 

 azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása; 

 hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje; 

 a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így 

különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők 

karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok. 
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9. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet idején a nevelési, oktatási 

intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések: 

 

 Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A 

középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.  

 Az intézménybe a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a 

testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott 

mértéket. 

 Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja 

az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve 

tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési 

eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet 

ellenőrzésnek alávetni. 

 Az intézmény területére 

a) az ott foglalkoztatott személyen, 

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

d) a gyermeken, illetve a tanulón és 

e) a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem 

léphet be. Ha a gyermeket, illetve a tanulót a nevelési, oktatási intézménybe kísérő vagy 

onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a szájat és orrot eltakaró maszkot viseli, az 

intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet. 

 A veszélyhelyzet idején a tantermen kívüli digitális oktatás és a jelenléti gyakorlati 

oktatás megszervezésére vonatkozó szabályokat A tantermen kívüli digitális oktatás 

és a jelenléti gyakorlati oktatás eljárásrendje tartalmazza. 

 

Somogyzsitfa, 2020. november 11. 

 

 

 Tóth Krisztina 

     igazgató 


