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Jelen eljárásrend újabb módosításig vagy visszavonásig marad hatályban. 

 

A módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerülhet. 

 

A módosítás a FELSŐOKTATÁSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT 

FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG utasítására történik. 

 

Az eljárásrend bevezetéséről és alkalmazásáról az Budapesti Gazdasági SZC Széchenyi 

István Kereskedelmi Technikum intézményvezetője gondoskodik, a megvalósítás 

ellenőrzéséről Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum. 

 

A szakképző intézmény kiemelt feladata és kötelessége a járványügyi készültséget kezelő 

intézményi intézkedési terv folyamatos aktualizálása – szükség esetén – az intézményen belüli 

eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve.  

 

Intézményünk honlapján (www.vasutca.hu) folyamatosan tájékoztatót helyezünk el a szülők 

és a tanulók számára a tudnivalókról, változásokról. 

 

 

 

1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

1.1 Legalább havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást kell elvégezni, amelyet 

az intézmény igazgatója ellenőriz. 

 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlásait. 

 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- 

és fertőtlenítő szereket a fenntartó biztosítja. 

 

 

 

2. AZ INTÉZMÉNY, A SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNÉNEK LÁTOGATÁSA, 

RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

2.1 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve képzésben részt 

vevő (jelen eljárásrend tekintetében a továbbiakban együtt: tanuló) látogathatja.  

 

2.2 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt.  

 

2.3 A tanulók gondviselőinek feladata, hogy tünetek észlelésekor keressék meg háziorvosukat. 

 

2.4  Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a tanuló (szülő), és a foglalkoztatott 

köteles értesíteni az iskolát.  

 

http://www.vasutca.hu/
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2.5 Az a tanuló vagy oktató és foglalkoztatott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelés időtartamának végét tartalmazó határozatot szükséges 

bemutatni. 

 

2.6 Az intézmény dolgozói – amennyire lehetséges – figyelmet fordítanak a csoportosulások 

megelőzésére az iskola épületében, az iskola épülete előtt. 

 

2.7 Az osztálytermekben – lehetőség szerint – gondoskodni kell a tanulók egymástól távolabb 

történő elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de 

nem kötelező, az ablakon keresztül a szellőzés biztosítható. A szünetekben alaposan át kell 

szellőztetni a helyiségeket.  

 

2.8 A közösségi terekben egyszerre csak annyi személy tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 

méteres védőtávolság. A büfé előtt is be kell tartani a 1,5 méteres védőtávolságot. Amennyiben 

a védőtávolság nem tartható be a közösségi terekben, úgy az ott tartózkodás idején javasolt a 

szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

 

2.9 A tanulóknak és dolgozóknak rendelkezniük kell saját szájmaszkkal, melyet az 

osztálytermekben, a folyosókon, a közösségi terekben (pl. iskolai büfé) és a szociális 

helyiségekben ajánlott viselni. 

 

2.10 Beosztás alapján a fokozott tanári ügyeletet minden folyosón ellátunk, hogy a tanulók 

csoportosulását megelőzzük, és a mosdóhelyiségek rendeltetésszerű használatát biztosítsuk. 

 

2.11 A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során a saját 

osztálytermüket használják. Az osztályok váltása között a tantermekben biztosítjuk a 

felületfertőtlenítést és alaposan ki kell szellőztetni. 

 

2.12 A testnevelésórákat – az időjárás függvényében – javasolt szabad téren megtartani. A 

tornatermi foglalkozások esetén az órák alatt a terem szellőztetéséről gondoskodni kell. Az órák 

során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat, illetve állandó beosztású 

párokban, kiscsoportokban végzik a tanulók a gyakorlatokat. Az osztályok váltása között a 

tantermekben biztosítjuk a felületfertőtlenítést és alaposan ki kell szellőztetni.  

 

2.13 A megfelelő védőtávolság betartása a mosdókban, illetve az öltözőkben is szükséges. 

 

2.14  A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati 

képzéshez használt eszközöket tisztítani és fertőtleníteni kell a csoportok váltása között. 

 

2.15 A szakmai gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános 

higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A gyakorlati képzésre vonatkozó 

szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani. A gyakorlat során az eszközöket 

– amennyiben azt nem károsítja – virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani 

kell. 
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2.16 Valamennyi oktatási és 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. 

 

2.17 A nagylétszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó (értekezlet, ünnepség, tanévnyitó 

és tanévzáró ünnepség, bál, kulturális program) esemény megszervezése során tekintettel 

vagyunk az alábbiakra: 

 

- a rendezvényekre vonatkozó hatályos létszámszabályok szigorú betartása; 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés); 

- a szabadtéri programok előnyben részesítése; 

- szükség esetén a résztvevők körének korlátozása. 

 

2.18 A szülői és egyéb munkaértekezletek megtartása online formában is lehetséges. 

 

2.19  A digitális munkacsoport feladatai  

 

- A tanév első napjaiban felmértük, hogy mely tanulóknak nincs megfelelő digitális eszközük 

ahhoz, hogy – ha szükséges – az online oktatásba bekapcsolódjanak. Számukra Notebook-

ot, Tabletet biztosítottunk, illetve amennyiben szükséges, asztali gépeket is biztosítunk. 

- A tanárok számára (augusztus végén a digitális kompetenciájuk fejlesztése érdekében) 

oktatást szerveztünk, ahol a Canvas, a Zoom és a Meet alkalmazások használatának 

elmélyítését tűztük ki célul. Ha digitális tanrendre kell váltanunk, már mindenki 

biztosabban fogja használni az iskola egységes platformját.  

- A tanulóink különösen az első két tanítási héten kisebb feladatok segítségével – a saját 

mobileszközük használatával – frissítik fel a Canvas használatát. Az oktatók digitális 

oktatásában, támogatásában elsősorban Sándor Zsolt (informatika szakos oktató) nyújt 

segítséget, az eszközök ellenőrzését, szétosztását pedig Szabó Dániel (rendszergazda) 

végzi. Néhány – korábban a digitális tananyagfejlesztésben is szerepet vállaló – kolléga 

segítségére is számíthatunk. 

 

 

 

3. KOLLÉGIUMOK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Iskolánkban nem működik kollégium 

 

 

4. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

4.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő biztosított, annak használatára 

fel hívjuk az épületbe belépők figyelmét. A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos 

kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki, a 

szappan és a kézfertőtlenítő adagolók feltöltöttségét rendszeresen ellenőrizzük. Kéztörlésre 

papírtörlőt biztosítunk a mosdóhelyiségekben. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető 

higiénés szabályok betartására 
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4.2 A foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor nem kötelező, de 

biztosítjuk a lehetőség fenntartását az intézménybe belépéskor. 

 

4.3 Az iskola bejáratánál – a zsúfoltság elkerülése érdekében – az érkezés időpontját széthúztuk. 

 

4.4 Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A kézzel gyakran érintett 

felületeket (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villanykapcsolók, 

informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb.), valamint a padló és a mosható 

falfelületek a felületnek megfelelő vírusölő hatású szerrel rendszeresen fertőtlenítésre kerülnek.  

 

4.5 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezük meg, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse. 

A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz  viselése 

szükséges. 

 

4.6 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk 

a fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A helyiségek ablakát időjárás és környező 

forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

 

 

 

5. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

5.1 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A 

felületek tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítésre. 

 

5.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos szappanos kézmosására.  

 

5.3 Az étkezést igyekszünk úgy megszervezni, hogy a sorban állás esetén a védőtávolság betartható 

legyen. 

 

5.4 Az étkezőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, 

fertőtlenítésére fokozottan figyelünk. 

 

5.5 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert 

biztosítunk. 
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6. A TANULÓK HIÁNYZÁSAINAK KEZELÉSE 

6.1 Igazolt hiányzásnak számít, ha a tanuló 

- tartós betegsége miatt veszélyeztetett csoportba tartozik (és orvosi igazolással 

rendelkezik, amelyet köteles bemutatni); 

- szülője (gondviselője) a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába; 

- hatósági karanténba kerül (a részére a járványügyi hatóság által előírt karantén 

időszakára). 

 

6.2 A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. § (1) bekezdés c) pontjának értelmében az 

intézményvezetőnek alapos indok esetén tekinti csak igazoltnak a tanulói távolmaradását. 

Például a járványhelyzetből fakadó alapos ok, ugyanakkor a tanulói hiányzásnak a 

járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő 

szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak. Minden ilyen 

szülői/gondviselői kérelmet az intézményvezető – a kérelmező körülményei és a járvány 

alakulásának függvényében – aktuálisan mérlegel és időszakonként felülvizsgál. 

 

6.3 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett kapcsolattartási 

és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban. 

 

 

 

7. A SZÁMONKÉRÉS, BESZÁMOLÁS RENDJE (ELSŐSORBAN A FELNŐTTEK 

OKTATÁSÁRA VONATKOZTATVA) 

7.1 A szóbeli számonkérés napja – a várható létszámot figyelembe véve – előre tervezetten kerül 

meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását. 

 

7.2 Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli 

számonkérés esetén csak személyes segédeszközöket lehet használni. Az írásbeli dolgozatok 24 

órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával. 

 

7.3 A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet 

részt. 

 

 

 

8. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

8.1 Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul elkülönítjük (lásd 1. sz. melléklet). Minden tanuló esetében értesítjük a 

szülőt/gondviselőt, akinek a figyelmét hívjuk arra, hogy feltétlenül értesítsék (telefonon) a 

tanuló háziorvosát/házi gyermekorvosát. A tanulót a szülővel való egyeztetés után otthonába 

engedjük – ha megoldható szülői kísérettel. 

 

8.2 A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 
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8.3 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza. 

 

 

 

9. INTÉZKEDÉS FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT TANULÓ, OSZTÁLY ESETÉBEN 

9.1 Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi járványügyi 

hatóságot – azaz a Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró kerületi 

hivatalát – haladéktalanul tájékoztatjuk. 

 

9.2 A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről a Budapesti Gazdasági 

Szakképzési Centrumot haladéktalanul tájékoztatjuk. 

 

9.3 A COVID-19 fertőzés ténye esetében az érintett osztály, tanulói csoport otthonában 

(tantermen kívüli, digitális munkarendben, kötelező jelenléttel) folytatja a tanulást a 

népegészségügyi feladatkörben eljáró kerületi hivatal rendelkezéseinek megkapásáig. A 

fertőzésben érintett tanuló a felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményt, és az iskolába 

érkezés első napján orvosi igazolást kell hoznia. 

 

9.4 A tantermen kívüli, digitális munkarendben az oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és 

támogatása az oktatók és a tanulók online – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával 

– történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az 

iskolát meghatározott eljárásrend szerint látogathatják. 

 

9.5 Ha az iskolában tantermen kívüli, digitális munkarend kerül átmenetileg elrendelésre, a 

gyermekfelügyeletet az intézmény megszervezi - igény esetében. A gyermekfelügyelet során a 

gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 01. 

Jakab Szilvia, sk. 

igazgató 
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1. számú melléklet 

 

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

dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a 

megelőző három napban tapasztalta magán az alábbi 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. 

 


