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Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola
egészségügyi válsághelyzet során történő eljárásrendje
Érvényes 2020. november 11-től

Általános intézkedések
Jelen eljárásrend a 484/2020.(XI.10.) Korm. rendeletben (továbbiakban :R.) kihirdetett, az
SZFHT/100762/2020-ITM egyedi miniszteri határozatban, valamint a KRÉTA-rendszeren
keresztül érkezett helyettes államtitkári tájékoztatóban foglalt alapján, az egészségügyi
veszélyhelyzetre tekintettel.
Az iránymutatás 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 veszi figyelembe.
Az intézménynek kiemelt feladata és kötelessége a járványügyi készültséget kezelő
intézményi intézkedési terv folyamatos aktualizálása – szükség esetén az intézményen belüli
eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve.
Az iránymutatást a szakképző intézmény a Kormány által kihirdetett egészségügyi
válsághelyzet miatti járványügyi készültség során folyamatosan köteles alkalmazni, előírásait
betartani és betartatni. Az iránymutatás érvényes a szakképző intézmény összes működési és
képzési helyére.
Az iskolában 2020. november 11-től digitális munkarendben működik az összes osztály.

Az iskola feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból
biztonságos környezet kialakítása
Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások,
irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
Ezek: - gyakori szappanos kézmosást
- alkoholos kézfertőtlenítést,
- köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését,
- szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára
vonatkozó szabályok betartását.
Az iskola épületeit, 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.
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az iskola épületébe való belépéskor
lázmérés kötelező mind a tanulók, képzésben részt vevők, mind az oktatók és az
intézmény más alkalmazottai tekintetében.
Ha valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál magasabb
testhőmérséklet (37,8), vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az
intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a
háziorvosával a kapcsolatot felvennie.
Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt
haladéktalanul értesíteni kell, illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal
nem megoldható, el kell különíteni a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig.
A megfelelő távolság betartása az intézmény egész területén belül, rendkívül fontos. A
várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel
(felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) biztosítunk, illetve hívjuk fel rá a figyelmet
(könyvtárakban, ebédlőkben, büfékben, vendéglátóterekben, irodákban stb.). A 1,5
méteres távolság betartása kötelező testhőmérséklet mérés során is a belépéskor.

Fokozottan kell ügyelni az intézmény minden helyiségének tisztaságára, megfelelő
(virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő
szerek és takarítószerek használatára.
A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítés és szellőztetés
szükséges. (A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar
nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő
behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos
rendelkezésre állását biztosítani kell. Ennek dokumentálása, ellenőrzése az iskola feladata.)

A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni
(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A számítógépek
billentyűzete, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid
fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata.
Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok,
javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása.
Szükséges

gondoskodni

a

szakképző

intézménybe

érkezők

megfelelő

tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus
járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.
A vendégek fogadására fokozott figyelmet kell fordítani.
Az iskola területeire 2020. október 1-től csak a tanulók, oktatók és az SZSZC-vel
munkaszerződésben álló nem oktatók léphetnek be.
Ennek megfelelően az ügyintézés email formában, vagy a tanuló közben járásával,
illetve a portán borítékban névre szólóan egy mappában elhelyezve történik. A szülők
csak a porta előterébe léphetnek be, hőmérséklet mérést követően, és a titkársággal
előre egyeztetett (email, telefon) ügyek intézése történhet a fentebb leírtak szerint.
Szükséges az iskola belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak
fokozott betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások,
intézkedési protokollok kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet
alakulásához igazodva. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások

megtartása

mellett

az

intézmény

vezetője,

az

intézményi

sajátosságok

figyelembevételével speciális utasításokat hozhat.
Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre, vagy annak gyanújára
utaló jelet azonosítanak a szakképző intézményben, akkor az intézmény vezetője
elrendeli a szükséges intézkedéseket, és azokról a járványügyi szabályoknak
megfelelő azonnali tájékoztatást nyújt .

A tanítás megszervezése
1. A digitális munkarend bevezetése intézményünkben nem kívánja meg a tantárgyfelosztás
és a helyi óratervek megváltoztatását.
2. Az eljárásrendben megfogalmazottak az iskolával jogviszonyban álló valamennyi
tanulóra egyformán vonatkozik. Azon tanulók, akik egyéni munkarendet engedélyező
határozattal rendelkeznek, a tantárgyi követelményeket az on-line platformokon rögzített
feladatok elvégzésével teljesítik.
3. Az intézményünkben folyó szakmai oktatásban a közismereti és szakmai elméleti
tanórákat, valamint a jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást on-line módon
szervezzük meg.
4. Az 1. ponttól az alábbi esetekben lehet eltérni:


kiscsoportokban megszervezett konzultáció, azon diákok számára, akik nem
rendelkeznek az on-line oktatáshoz szükséges eszközökkel, internet kapcsolattal,



a jelenlétet igénylő szakmai gyakorlati foglalkozások és az azt megelőző vagy
követő on-line órákon való részvétel,



a végzős diákok eseti konzultációja, (keresztféléves felnőttoktatás és a mellékszakképesítés vizsgára készülő osztályok esetén).

5. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának
figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. A
jelenléti foglalkozások esetén a maximális csoportlétszám 10 fő az oktató kivételével.
6. A digitális munkarend alkalmazásának szabályai:


Egyedi on-line órarend mind a 4 hétre, amely tartalmaz tömbösített órákat,
melyeken a Classroom meet alkalmazására van lehetőség, és nem tömbösített
órákat, ahol az egyéb online lehetőségek segítségével lehet az órákat megtartani



Az alkalmazható on-line platformok: Google Classroom (Meet) és a KRÉTA
DKT.



Az on-line órákon való részvétel a digitális órarend által meghatározott
időpontokban az oktatók és a tanulók számára egyaránt kötelező.



Azon tanulónak, aki az oktató által elvárt módon nem jelzi részvételét az adott
órarendi on-line órán azoknak „Hiányzás”kerül bejegyzésre a Kréta e-naplóba az
adott tanórához. Ennek következtében, ha a diáknak az adott tantárgyból a félévi
teljesítménye nem értékelhető (nem rendelkezik legalább három osztályzattal),
abban az esetben osztályozó vizsgát köteles tenni a félévi követelményekből. A
hiányzások adminisztrálása a Kréta e-naplóban 2021 január 4.-től rendesen
jelenléti oktatás szerint történik. Az egyéni mérlegelés az osztályfőnök

jogosultsága és kötelezettsége. (Szülő által előre bejelentett internet kimaradás,
áramszünet betegség stb esetekben)


Az SNI, BTM-N kötelező fejlesztő órákat elsősorban online formában szervezzük
meg az igényekhez igazodva.



A rendkívüli helyzethez igazodva az iskola 7:00-19:00-ig tart nyitva.

7. A jelenléti tanórákon részt vevő tanulók és oktatók számára a maszk viselése kötelező, az
oktató számára a 1,5 méter védőtávolság biztosítása kötelező.
8. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést a gyakran érintett
felületeken minden alkalommal biztosítunk.
9.

A szülőkkel, való folyamatos kapcsolattartás elsősorban az elektronikus levelezés
formájában, illetve a tanulmányi rendszeren (KRÉTA) keresztüli alkalmazzuk. Folyamatos
tájékoztatás az iskola honlapján valamint facebook oldalán történik. A beadandó
dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőség biztosítása is online
történjen.

10. Korlátozottan

az egyedi igények szerint biztosítunk eszközöket a tanulók és oktatók

részére az on-line órákon való részvételhez.
11. Az

oktatók számára lehetőség van az iskola épületében tartózkodva megtartani az órarendi

on-line órákat.
Az őszi érettségi időszak szóbeli vizsgáinak időpontja: 2020. november 23-26. A
megszervezése az Oktatási Hivatal által az ADAFOR rendszeren keresztül kiadott „Az
érettségi szóbeli vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján
javasolt, alkalmazandó biztonsági intézkedések” eljárásrend alapján történik.

A jelenléti foglalkozások keretében megvalósított szakmai gyakorlat,
gyakorlati képzés megszervezése
1. A tanulónak a digitális órarend alapján kell a belső gyakorlati foglalkozásokon részt venni.
A gyakorlati oktató a Classroom, a Kréta felületen vagy a krúdys email címre küldött
üzenetben értesíti a diákot, hogy az órarendi órák közül melyiken kell személyesen az
iskolában megjelennie.
2. Az órarendben szereplő külső gyakorlati foglalkozásokon a gyakorlati munkahely
eljárásrendje szerint kell részt vennie a tanulónak.
3. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános
higiénés rendszabályok vonatkoznak.
4. A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató
személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet
tartalmazza.
5. A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor akkor is kötelező a testhőmérséklet mérése,
amennyiben külső helyszínen (pl. duális képzőhelyen) van. A belépéshez megengedett
hőmérsékletet meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a 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.
6. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos
kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítjuk. Az iskolai
gyakorlat során maszk viselése a szakoktatóknak és tanulóknak egyaránt kötelező.
7. 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.
8. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja –virucid hatású
felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.
9. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell
tartani.
10. 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.

A számonkérés, beszámolás rendje
1. A számonkérés és a beszámolás a digitális munkarend időtartama alatt az on-line térben
történik a diákokkal előre egyeztetve, az oktató által meghatározott formában.
2. Az 1. pontban megfogalmazottaktól eltérni az igazgató külön engedélyével lehet.
3. A jelenléti számonkérés alkalmával maszk viselése kötelező. Rendszeres fertőtlenítés
elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.

Az intézményben a digitális munkarend zavartalan biztosításának
koordinálására létrehozott munkacsoport
A digitális oktatás tanügyi és gazdasági feladatainak koordinálására az alábbi személyek
részvételével munkacsoportot alakítottunk ki:
-

Molnár Zoltán, igazgató

-

Kis Anita, gazdasági csoportvezető

-

Nagy László, műszaki vezető

-

Sipos János, rendszergazda.

Jelentési kötelezettség
A szakképző intézmény munkanapokon délelőtt 10:00 óráig a fenntartónak az operatív törzs
által meghatározott adattartalommal jelentést küld az intézményben az adott napon jelenléti
foglalkozáson résztvevő tanulók és oktatók számáról.
Az iskola külön eljárásrendjében nem szabályozott kérdésekben a Szegedi Szakképzési
Centrum
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iktatószámú

„Eljárásrend

az

egészségügyi

veszélyhelyzet során a Szegedi Szakképzési Centrumban és Iskoláiban” eljárásrendben
foglaltak érvényesek.

Szeged, 2020. 11. 11.

Molnár Zoltán
igazgató

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.

