
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARANYA MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
(OM-azonosító: 203049/026) 

 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGET KEZELŐ  

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERVE 

(MÓDOSÍTOTT ELJÁRÁSREND 

ÉRVÉNYES: 2020. OKTÓBER 1-TŐL) 

 

Aktualizálva a SZFHÁT/100762/2020-1TM számú egyedi miniszteri határozat (szakképzési 

feladatellátás), valamint az emberi erőforrások minisztere 14/2020. (XI.14.) EMMI határozata 

(köznevelési feladatellátás) alapján 

 

Kiegészítve a 2021. március 8-tól a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet, valamint a szakképző intézmények működését érintő egyes 

veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló SZFHÁT/36453/2021-ITM számú határozat 

rendelkezései alapján 
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Az intézkedési tervet a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során 

szükséges alkalmazni.  

 

MUNKACSOPORTOK: 
 

Digitális/online munkacsoport 

1. Ódor László igazgatóhelyettes, a munkacsoport vezetője 

2. Ujházi Tibor rendszergazda 

3. Fáth Zoltán oktató (informatika) 

4. Tóth Csilla oktató (informatika) 

Oktatásszervezési munkacsoport  

1. Götzné Batta Mónika igazgató, a munkacsoport vezetője 

2. Zsigmond Csaba igazgatóhelyettes, gyakorlatioktatás- vezető 

3. Illés Antal oktató, munkaközösség- vezető 

4. Nagy Erzsébet Anikó oktató, munkaközösség- vezető 

5. Lutz Andrea Éva oktató, munkaközösség- vezető 

6. Bogdány József oktató, munkaközösség- vezető 

Egészségügyi munkacsoport 

1. Gonda László igazgatóhelyettes, a munkacsoport vezetője 

2. Meláth Andrea védőnő 

3. Molnár Lászlóné munkaügyi előadó 

4. Wetzl Csabáné kincstárnok 

5. Poholák Szilvia portás 

 

2020. 11. 11-től az oktatás a 

 SZFHÁT/100762/2020-1TM számú egyedi miniszteri határozat (szakképzési 

feladatellátás) 

 az emberi erőforrások minisztere 14/2020. (XI.14.) EMMI határozata (köznevelési 

feladatellátás) 

rendelkezéseinek figyelembevételével, tantermen kívüli, digitális formában kerül 

megszervezésre, ezért erre az időszakra a jelen Intézkedési terv jelenléti oktatásra vonatkozó 

pontjai nem relevánsak. 

 

I. EGÉSZSÉGÜGYI, JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK 
 

Az intézmény minden dolgozója, tanulója köteles az intézményben arcvédő maszkot 

magánál tartani! 

 

1. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból 

biztonságos környezet kialakítása 

 

1.1. Intézményünk épületeit, 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.  

Iskolánk elkülönített épületrészét az NSZFH/629/004174-1/2020 iktatószámú Használati 

megállapodás alapján a Dél- Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái, óvodai köznevelési feladat 

ellátása céljából használja.  
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Az óvoda alkalmazottai, az óvodás gyermeket az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő 

egy fő nagykorú személy az intézménybe csak a számára kijelölt bejáraton léphet be, az 

elkülönített útvonalon haladhat.  

 

1.1.1. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően intézményünk épületébe való belépéskor 

lázmérés kötelező mind a tanulók, képzésben részt vevők, mind az oktatók és az intézmény más 

alkalmazottai, az óvoda alkalmazottai, az óvodás gyermekek, óvodás gyermeket az 

intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy tekintetében.  

 

 
1.1.2. 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.  

1.1.3. 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.  

1.1.4. A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén kötelező! 

 

1.1.5. TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak, 

dolgozónak, látogatónak, 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. 

 

Lehetséges, kevésbé gyakori tünetek például: 

 • émelygés, 

 • hányás és/vagy 

 • hasmenés. 

 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és 

kövesse az utasításait! 

 

1.2. 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 (maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását. 

 

1.3. 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, 

figyelemfelhívó táblákkal szükséges biztosítani (büfében, tanulmányi irodákban, tanári szoba 

előtt, stb.). A közösségi terekben a maszk használata kötelező! 
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1.4 A szülőkkel, való folyamatos kapcsolattartás során elsősorban a levelezést, illetve a 

tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket, az iskolai ügyintézés során az elektronikus 

levelezést, valamint a telefonon történő egyeztetést kell használni. Jelenléti ügyintézésre a 

portán leadott, elérhetőséggel ellátott kérelemmel van lehetőség, az elkészült dokumentumok 

átvételére egyeztetett időpontban szintén a portán van lehetőség. 

 

1.5. Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő 

(virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és 

takarítószerek használatára. 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 állásáról, beszerzéséről az iskola kincstárnoka gondoskodik. Ennek 

dokumentálása (4. sz. melléklet) a kincstárnok, ellenőrzése az intézmény vezetőjének feladata.  

 

1.6. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni 

(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. Az ivókutat ezen időszak 

alatt nem üzemeltetjük.  Ennek dokumentálása a takarító személyzet (2., 3. sz. melléklet), 

ellenőrzése a szakképző intézmény munkaügyi előadójának feladata. 

 

1.7. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre. tantermeket óraközi szünetekben, az aulát, folyosókat órák alatt szellőztetjük.  

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és 

kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg 

intenzív levegő-utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy 

kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék 

hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran kell fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású 

szerrel. 

A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. 

Mindezek dokumentálása az iskola munkaügyi előadójának, ellenőrzése a szakképző 

intézmény vezetőjének feladata.  

 

1.8. Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a 

létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett 

intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról. Felelős: az iskola portása. 

 

1.9. Szükséges ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok kiegészítése és 

rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva.  

 

1.10. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítunk 

szakképző intézményünkben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelően az iskola 

igazgatója tájékoztatja a Baranya Megyei Szakképzési Centrum vezetőjét, és a Járási Hivatalt. 

 

1.11.Oktatók és tanulók az iskola informatikai infrastruktúrájának, taneszközeinek használata, 

valamint kiscsoportos konzultációk céljából tartózkodhatnak az iskola érületében, számukra az 

előző pontokban megfogalmazott egészségügyi, járványügyi szabályok betartása kötelező. 

 

1.12. A 2020. november 11-től életbe lépett tantermen kívüli, digitális munkarend ideje alatt 

szervezett kiscsoportos konzultációk esetén a maszk használata a jelenlét teljes időtartamára 

oktató, tanuló számára egyaránt kötelező. 
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2. A tanórák látogatása, a beiratkozás 

 

2.1. A jelenléti tanórák esetében, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk 

viselése kötelező. 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók 

számára a maszk viselése ajánlott. 

 

2.2. Az estleges karanténba helyezett tanulók oktatása online formában történik.  

 

2.3. A 10-13. osztályos, illetve évközben beiratkozó tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes 

képviselőjük), képzésben részt vevők a beiratkozásakor, a 9. osztályos tanulók a tanév első 

napján kötelesek az 1. sz. mellékben található kérdőívet kitölteni. Amennyiben két héten belül 

járt külföldön, nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól 

szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról.  

 

2.4. Beiratkozáskor elkerülve a sorban állás kialakulását (amennyiben az online beiratkozás 

nem megoldható) a tanulók, képzésben részt vevők beiratkozását ütemezzük. 

 

2.5. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató (2. sz. melléklet) 

teljes körű betartása szükséges. A takarító személyzet az elvégzett munkát a takarítási 

munkanaplóban rögzíti. Az elvégzett munkát az intézmény munkaügyi előadója ellenőrzi. 

 

2.6. Fertőzésgyanús diákokat, dolgozókat az udvari épületünkben található orvosi rendelő belső 

szobájában különítjük el.  

 

2.7. Szükség esetén lázmérési lehetőség a portán. 

 

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. Feltételeit iskolánk biztosítja. Felelős az iskola kincstárnoka. 

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) kiscsoportokban 

kerülnek megvalósításra. 

3.3. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-

használatot folyamatosan ellenőrzi. 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 virucid hatású 

felületfertőtlenítő-szerrel tisztítja 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 szerint történik. 

(2. sz. melléklet) 

 

3.7. A SZFHÁT/100762/2020-ITM számú Egyedi miniszteri határozat rendelkezéseit 

figyelembe véve 2020. november 11-től a szakmai oktatásban a közismereti és szakmai elméleti 
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tanórákat, valamint a jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást on-line módon 

szervezzük meg. 

 

3.8. A SZFHÁT/100762/2020-ITM számú Egyedi miniszteri határozat rendelkezéseit 

figyelembe véve 2020. november 11-től a jelenlétet igénylő szakmai gyakorlati oktatást  

 9. évfolyamon iskolai tanműhelyeinkben, a jelenléti oktatás ideje alatt kialakított 

órarend szerint 

 10-11. évfolyamon duális képzés keretében, a tanulószerződésben foglaltaknak 

megfelelően, a duális partnerrel előzetesen egyeztetve a jelenléti oktatás ideje alatt 

kialakított órarend szerint történik. 

 amennyiben a duális partner nem tudja biztosítani a jelenléti szakmai gyakorlati 

oktatást, abban az esetben a képzést digitális formában végzi. 

Csoportjaink kis létszámúak. 

 

3.9. A jelenléti szalmai gyakorlati oktatás során a csoportokat úgy szervezzük, hogy a 

tanműhelyben a 1,5 méteres védőtávolság, vagy a tanulók felépítménnyel való fizikai 

elválasztása biztosított legyen. A foglalkozások ideje alatt maszk viselése kötelező. 
 

3.10. A tanuló duális partnernél folyó szakmai gyakorlati oktatása igazodik a vállalati 

munkaidőhöz és a feladatellátás jellegéhez. A vállalat munkarendjében bekövetkező 

változáshoz a gyakorlati oktatása idejére a tanuló is igazodik. 

4. A számonkérés, beszámolás rendje 

 

4.1. A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten 

kerül 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.  

 

 

5. Rendezvények megtartására vonatkozó rendelkezések 
 

5.1. A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a 1,5 méteres 

személyes távolság nem tartható; amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság tartható, a maszk 

viselése ajánlott. 

 

5.2. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerüljük! 

 

5.3. Táborokat ezen időszak alatt nem szervezünk. 
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6. Sportlétesítmények, egyéb szabadidős létesítmények használata 

 

6.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt. 

 

6.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében előnyben kell részesíteni a kiscsoportos 

tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedni kell kb. 1,5-2 méteres 

védőtávolság folyamatos betartására. 

 

6.3. A tevékenységeket a nap folyamán időben elosztjuk, hogy egyszerre minél kevesebben 

legyenek egy időben egy helyszínen. 

 

6.4. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható 

feladatokra helyezzük a hangsúlyt. 

 

6.7. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek higiéniaiállapotának fenntartása során 

az előírt takarítási útmutatót (2. sz. melléklet) teljes körűen betartjuk. (külön figyelemmel a 

tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) 

 

II. OKTATÁSSZERVEZÉS  

 A karanténban lévő kollégáknak biztosítjuk az online oktatási forma 

lehetőségét. 

 Mellőzzük a különböző osztályok közötti foglalkozások szervezését, ahol 

ez nem megoldható, online platformon történik az oktatás. 

 Mellőzzük az iskolai rendezvények szervezését. 

 

A jelenléti tanórákat részesítjük előnyben a következő módon: 

1. A jelenléti tanórák során az osztályok vándorlását igyekszünk csökkenteni. Cél, hogy 

azonos osztályban, csoportban lévők, lehetőleg egy teremben tartózkodjanak a tanítási 

napon. Ennek érdekében az iskolánkban szokásos szaktantermi rendszert osztálytermi 

rendszerrel váltjuk fel.  

2. Csoportbontás esetén a vándorló csoportot igyekszünk minden alkalommal ugyanabban 

a tanteremben elhelyezni. 

3. A tanulók a reggeli beérkezésükkor 7.50 órától kötelesek bemenni osztálytermükbe. 

Felügyeletüket az első órát tartó tanár látja el. 

 

Amennyiben a jelenléti oktatással nem lehetséges az egészségügyi szempontból biztonságos 

környezet kialakítása, fenntartása alkalmazzuk a részleges online oktatási formát: 

1. Feltérképezzük a lehetséges egyéni tanulási utakban alkalmazható online oktatási forma 

lehetőségét. 

2. A nagy osztálylétszámokat. A/B héttel az osztálylétszám felére csökkentjük: 1 hét 

iskolai oktatást felváltja 1 hét online feladatvégzés.  

 

Amennyiben a járványügyi helyzet úgy kívánja, online oktatást szervezünk: 

1. Amennyiben az online oktatási formát alkalmazzuk, a 2020. márciusában kialakított 

eljárásrendnek megfelelően járunk el. 

2. Új órarendet nem alakítunk ki. 
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3. Az oktatók kötelesek legalább 70%-ban online órákat tartani. 

4. A fennmaradó részben az óráknak megfelelő tananyagtartalmakat hetente tömbösítve 

„tanítják” az oktatók úgy, hogy az egyes tantárgyak tananyagát és 

követelményrendszerét heti egységekre bontják, és a meghatározott online/digitális 

oktatási keretrendszeren a tanulók számára ilyen egységekbe küldik, meghatározva 

számukra a tananyag ellenőrzésének, értékelésének módját, határidejét is. 

5. Tanulókkal a kapcsolattartás formái: Kréta, Google Classroom, osztály Messenger- 

csoport 

6. Szülőkkel a kapcsolattartás formái: Kréta, szülői Messenger csoport 

7. Oktatókkal a kapcsolattartás formái: Kréta, tanári Messenger- csoport 

8. Azoknak a tanulóknak, akik nem elérhetők online módon, más digitális, vagy papír 

alapú tanulmányi előrehaladást biztosítunk. 

9. Az oktatók minden tanítási napon 8.00-15.00 óra között a tanulók számára elérhetők, s 

szükség szerint online módon nyújtanak segítséget nekik.  

10. Ebben az időintervallumban szükség szerint a felmerülő egyéb adminisztrációs 

feladatokat is elvégzik.  

11. Többletfeladatra a hatályos központi rendelkezéseket, utasításokat betartva az iskolába 

személyesen is berendelhetők.  

12. A KRÉTA naplóban óráikat a szokásos módon dokumentálják „Digitális oktatás: 

Tananyag megnevezése” bejegyzéssel.  

13. A tanulók által szerzett érdemjegyeket szintén bejegyzik.  

14. Az oktatók minden héten pénteken e-mailben számolnak be a héten teljesített 

feladatokról, nehézségekről, a közismereti tárgyat oktatók az igazgatónak, a szakmai 

tárgyat oktatók pedig a szakmai igazgatóhelyettesnek. 

 

III. AZ ONLINE OKTATÁSI FORMA ALKALMAZÁSA 
1. Digitális támogatást nyújtunk a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai 

munkát segítőkkel történő kapcsolattartásban,  

2. Digitális támogatást nyújtunk a tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak 

meghatározásában, figyelembe véve az tanulók eszközellátottságát és az egyéni tanulási 

utakat. 

3. Felmérjük a rendelkezésre álló informatikai infrastruktúrát, a lehetőségekhez képest 

segítséget nyújtunk digitális eszközök, internetelérés, kölcsönözhető, eszközök 

tekintetében. 

4. Online oktatási formát támogató munkatárs: Ujházi Tibor rendszergazda 

 

Kiegészítés: 

2021. március 8-tól a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) 

Korm. rendelet, valamint a szakképző intézmények működését érintő egyes 

veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló SZFHÁT/36453/2021-ITM számú határozat 
rendelkezései a mérvadók: 

 2021. március 8-tól 2021. április 7-ig a közismereti és szakmai oktatást kizárólag on-

line módon, digitális munkarendben folytatjuk. 

 A szakmai gyakorlati oktatást digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, 

projektfeladat előírásával teljesítjük. 
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 A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló, képzésben részt vevő személy 

esetén a duális képzőhely a szakirányú oktatást az előző pontok figyelembe vételével 

szervezi meg. 

 Az érettségi vizsgára, illetve szakmai vizsgára készülő tanulók, számára biztosítjuk az 

online konzultáció lehetőségét is. 

 A járványügyi szabályok szigorú betartása mellett az oktatók továbbra is használhatják 

az iskola infrastruktúráját a digitális oktatás során, a tanulók személyes megjelenésre 

nem kötelezhetők. 

 

 

Szigetvár, 2020.09.29. 
 

  ..............................................  

 Götzné Batta Mónika 

 igazgató 
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1. számú melléklet 

 

Kockázatszűrő kérdőív  Tanuló neve:  .............................  Osztálya:  ............  

 

Kérem a kérdőívet a valóságnak megfelelően, felelősségteljesen töltse ki! 

Amennyiben a kérdőív kitöltése után állapotában változás áll be, köteles azt 

osztályfőnökének jelenteni!!! 

 

1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult 

 

 igen  nem 

• láz vagy hőemelkedés (37,5 C); 

• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom; 

• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel; 

• torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése, 

• émelygés, hányás, hasmenés? 

 

2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel? 

 igen  nem 

 

 

 

3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban 

különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? igen  nem 

 

 

4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget? igen  nem 

 

 

5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt? 

 igen  nem 

 

 

A válaszok valódiságát aláírásommal igazolom:……………………………………………. 

 diák  szülő 
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2. számú melléklet 

 

TÁJÉKOZTATÓ, TAKARÍTÁSI TERV 

JÁRVÁNYÜGYI HELYZET KEZELÉSÉHEZ 

 

 

Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő 

(virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és 

takarítószerek használatára.  

A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett 

használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell 

felhasználni.  

A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni (ajtókilincs, 

liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell.  

A mellékhelyiségek minden becsöngetés után fertőtleníteni kell, és ezt az ott kihelyezett 

takarítási naplóba fel kell rögzíteni.  

A testnevelés órák átöltözéséhez az 502-es és a 213-as terem lett kijelölve. Ezek fertőtlenítésére 

fokozottan figyelni kell a délelőttös takarításkor. 

Az ivókutat ezen időszak alatt nem üzemeltetjük.  

 

A helyzetre való tekintettel a takarítási időbeosztás megváltozik.  

Heti forgásban egy fő munkaideje 8.00- órától 16.00-óráig tart. A többiek a munkaköri 

leírásban foglaltak szerint dolgoznak továbbra is. Az a személy, aki délelőtt lesz 14.00 órakor 

minden nap lemegy az Alapi Gáspár utcai telephelyünkre takarítani. Délelőtt területekre van 

osztva az iskola, délután pedig körzetekre. 

Délelőtti területek:  

1. szint: földszint – ehhez tartozó mellékhelyiségek, ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, 

fogantyúk, korlátok, termek 

2.szint: emelet - ehhez tartozó mellékhelyiségek, ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, 

fogantyúk, korlátok, termek 

Horváth Ferencné területei: D épület, kis tornaterem 

 

Délutáni körzetek felosztása: 

1. körzet: 400-as termek, tanári szint; 

2. körzet: B épület földszint, C épület; 

3. körzet: B épület 1 emelet; 

4. körzet: A épület, 210-es termek; 

5. körzet: Közösen takarítandó területek (egyedül nem lehet ellátni) – nagy tornaterem, tanári, 

irodák, szülői váró, aula, 201-205-ig terem. 

A takarítási napló a fent megnevezett területek, körzetek felosztásán alapszik. 

A fent leírtakat tudomásul vettem: 
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Cserkutiné Nagy Erika   ……………………………………………….. 

Horváth Ferencné   ……………………………………………….. 

Járnovics Istvánné   ………………………………………………… 

Kupusz Mátyásné   ………………………………………………… 

László Ferencné   ………………………………………………… 

Siptár Józsefné     

……………………………………………….. 

 

Kelt.: Szigetvár, 2020.09.29. 
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3. sz. melléklet  

TAKARÍTÁSI NAPLÓ 

 (TERÜLET SZÁMA ) 

DÁTUM TAKARÍTÁS IDEJE TAKRÍTÁST VÉGZŐ NEVE ALÁÍRÁS 
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4. sz. melléklet 

NYILVÁNTARTÁS 

TISZTÍTÓSZEREK BESZERZÉSÉRŐL 

DÁTUM TISZTÍTÓSZER NEVE MENNYISÉGE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


