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JÁRVÁNYÜGYI 

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV 

A szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez kialakított ágazati 
iránymutatás alapján. 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

Intézkedési terv célja 

Készült a koronavírus járvány kezelésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság és az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma kiadott eljárásrendje alapján, mely útmutatóul szolgál a Martin 

János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola számára a 2021/2022 tanév 

megvalósításához, további cél az oktatói testület, illetve az iskolaközösség folyamatos 

tájékoztatása. 

 

 

Intézkedési terv hatálya  

 

Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek 

betartása mindenki számára kötelező, a jelenléti oktatásra történő áttérés során is. 

Időbeli hatály: 

2022. március 07 napjától az egészségügyi válsághelyzet megszűnéséig. A módosításra a 

járványügyi helyzet alakulásától függően, tapasztalatok figyelembe vételével kerülhet sor. 

Személyi hatálya: minden az iskolában dolgozó, oktató és egyéb munkavállaló, iskolába járó 

tanuló, közvetve szülő.  

A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára, illetve az intézményt 

látogató személy részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást 

vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását. Az iskola valamennyi 

épületében meghatározott fertőtlenítőszerrel mindenre kiterjedő nagytakarítás végzése a tanév 

kezdetén, takarítást mindennap szükséges elvégezni. /1.sz. melléklet szerint/ 
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2. Biztonságos környezet kialakításának szabályai 

 

a) Védelmi intézkedések az intézmény területére 

1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 
tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében 
csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 
Az Intézmény területére nem léphet be olyan személy, akinek a COVID-19 koronavírus 
fertőzésre jellemző tünetei vannak vagy a megelőző három napban magán ilyet észlelt 
(köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan 
kialakult ízérzés- vagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés). 
A tanuló vagy dolgozó a tünetek megjelenését észleli, haladéktalanul forduljon a 
háziorvosához. Az a tanuló vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentés birtokában látogathatja újra 
az intézményt. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 
járványügyi megfigyelés időtartamának végét tartalmazó határozatot bemutatása szükséges.  

2. Az Intézmény területén vagy az Intézmény által fenntartott bármely intézmény 
területén tartózkodó személyek kötelesek betartani a következő higiéniai szabályokat: 

- kellő gyakorisággal kezet kell mosni, illetve használni kell az Intézményben 
kihelyezett kézfertőtlenítőket; 

- köhögés vagy tüsszentés esetén alkalmazni kell a köhögési, tüsszentési etikett 
szabályait (melyek elérhetők az NNK honlapján: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/526-tudnivalok-

roviden#, 2. cím, 5. pont); 
- a személyek tartózkodására szolgáló helyiségeket kellő gyakorisággal 

szellőztetni kell. 
3. Az Intézmény minden épületének bejáratánál virucid hatású - érintésmentes 
adagolású - kézfertőtlenítő került kihelyezésre. Ennek a belépni szándékozók általi 
használatát a portaszolgálat ellenőrzi. A fertőtlenítőszer pótlásáról a gazdasági csoport 
gondoskodik, a fertőtlenítőszer rendelkezésre állását - nyitvatartási időben - óránként 
ellenőrizni kell. Az adagoló eszköz meghibásodása vagy a fertőtlenítőszer ellenőrzések 
közötti kifogyása esetén a portaszolgálat haladéktalanul értesíti a gazdasági csoport 
illetékes munkatársát. 

b) A gyakran érintett felületeket rendszeresen fertőtleníteni (ajtókilincs, liftgombok, 

kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) szükséges. A kávégépek, adagolók, kancsók, egyéb 

gyakran használt edények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése virucid fertőtlenítőszerrel 

történik.  

Feladatot végző: területért felelős takarító. 

Ellenőrzi: gazdasági ügyintéző, megbízott igazgatóhelyettes. 

c) Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet szükséges fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/526-tudnivalok-roviden
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/526-tudnivalok-roviden
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szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, gyakori 

természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a 

friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, 

fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív 

levegő-utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések beállítása úgy történik, hogy a 

helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélője és porszűrője 

gyakran, de legalább 2 havonta kerül fertőtlenítésre, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású 

szerrel. Légtechnikai rendszerek helyes használata a 2. számú melléklet alapján. 

d) Az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztasága is kiemelt feladat, megfelelő 

(virucid) kézfertőtlenítő szerek, felületfertőtlenítő és takarítószerek használatára. A virucid 

hatású fertőtlenítőszerek minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati 

utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kerülnek 

alkalmazásra. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre 

állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a kijelölt 

járványügyi felelős feladata. 

- Útmutatókkal ellátott fertőtlenítő pontok kialakítása a bejáratoknál, virucid hatású 

kézfertőtlenítőszereket az osztálytermekben kerülnek elhelyezésre, használatát az 

asszisztens és pedagógus felügyeli.  

- Mosdókban virucid hatású fertőtlenítőszerek kerülnek elhelyezésre, kéztörlés 

egyszerhasználatos papírtörlővel történik. 

- Takarítási útmutató szerint végzik a takarítók a fertőtlenítési tevékenységet, melyet 

minden esetben dokumentálnak /munkalap, munkanapló/ 3.számú melléklet alapján. 

Felelőse a gazdasági ügyintéző. Járványügyi készültség kezelésével megbízott 

személy, igazgató ellenőrzi. 

- A helyes kézfertőtlenítő ábrájának elhelyezése mosdókba, tantermekbe, fejlesztő 

szobákba, bejáratoknál, étkezőkbe, illetve ahol kihelyezett fertőtlenítőszer található. 

- Az intézmény gondoskodik a megfelelő tájékoztatásról az új típusú koronavírus 

járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról. 

Módszerei: tájékoztató lapok, felhívások, matricák, felfestések, megfelelő járványügyi 

jelölések. 
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3. Munkaszervezési előírások  
 

a) A 2021/2022 tanév jelenléti munkarendben folyik. 

b) A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott 

fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a szakképző intézményben a 

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

111. §-a szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek 

megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település 

intézményeiben csak a szakképzési államigazgatási szerv rendelhet el rendkívüli 

szünetet. 

c) Tanórák rendje: Minden osztály a saját termében tanul, ott kerül megtartásra minden 

elméleti tanóra, a gyakorlati órák pedig a kijelölt tanműhelyben. A testnevelés órák 

megtartása szabadtéren történik a tantervnek megfelelően. Eső esetén a testnevelés óra 

is az osztályteremben kerül megtartásra interaktív tananyagok alkalmazásával, kivéve 

a Centrum épületben tanuló osztályok számára, ahol a testnevelés órák megtartása a 

tornaszobában megvalósítható.  

 

 

d) Szakmai gyakorlat rendje: A gyakorlati termekben a tanulók munkaállomásai a 

járványügyi szabályok kialakításával kerültek kialakításra /pl. kézfertőtlenítés, 

papírtörölköző használat, tisztasági csomag stb/. Az iskolán belüli gyakorlati képzések 

ideje alatt az oktatóknak ajánlott betartatni a tanulók között a minimális 1,5 m-es 

távolságot. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy az egyéni 

védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A tanuló saját eszközét a gyakorlat 

végén fertőtleníti. Közös eszköz használata esetén azt minden tanuló után fertőtleníteni 

kell. Szakmai gyakorlat befejezését követően a tanműhely takarítását és a helyiség 

teljeskörű fertőtlenítését a tanulók a technikai dolgozókkal együtt végzik. Külső 

gyakorlati hely esetén az intézményi gyakorlat során alkalmazott szabályok az 

irányadóak, ill. a járványügyi szabályok figyelembe vételével egyezteti az elvárásokat 

az iskola és a duális, melyet követően történik a külső szakmai gyakorlati rend 

kialakítása. 
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e) Közösségi terek használati rendje: Tanórák közötti szünetekben a tanulóknak el kell 

hagyni az osztálytermet, az iskola folyosóit, a kijelölt útvonalat használva, és az 

udvaron kell tartózkodni. Rossz idő estén a termük előtti kijelölt területen 

tartózkodhatnak. Közösségi terekben egyszerre csak annyi személy tartózkodhat, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Becsengetést követően a kijelölt 

útvonalat követve vonulnak osztálytermükbe. A mosdót egyidejűleg egy fő 

használhatja 

f) Közösségi programok rendje: Iskolai rendezvények a járványügyi protokoll 

betartásával kerülnek megtartásra. Az iskola törekszik a közösségi programok online 

formában történő megvalósítására, osztálytermi keretek között, az iskola digitális 

eszközeinek alkalmazásával. 

 

g) Étkezés rendje: Étkezni kizárólag az ebédlő helyiségekben lehet a járványügyi 

szabályok betartásával. Az ebédlőkben egyszerre annyi fő tartózkodhat, ahány kijelölt 

ülőhely van. Az ebédlőbe érkezéskor és az étkezés végén is a kézfertőtlenítés kötelező 

mindenki számára.  

 

 

 

4. Riasztási protokoll  
 

 

A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, foglalkozásait kizárólag egészséges, 

koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Amennyiben valakinél 

az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál magasabb testhőmérséklet, vagy 

a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az intézménybe nem léphet be. Amennyiben 

az intézményben, vagy annak bármely területén fertőzésgyanú merül fel, a fertőzésgyanús 

személynek haladéktalanul otthonába kell távoznia és a háziorvosával a kapcsolatot felvennie. 

A kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos 

által meghatározott mértéket, a többi tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a 

törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. 

Amennyiben egy nagykorú tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés gyanújának 

tünetei észlelhetők továbbá eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által 
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meghatározott mértéket az érintettet haladéktalanul el kell különíteni, egyidejűleg értesíteni 

kell a szülőt/gondviselőt (felnőtt esetén az általa megjelölt személy, leadott értesítési cím 

alapján), igazgatót és az iskolaegészségügyi orvost!  

Az elkülönítésre kinevezett helyiségek tanuló és felnőtt esetében:  

-  Az iskola Fő épületében (Miskolc, Áfonyás u.18/A.) észlelt fertőzés esetén az I/F 

körzet 66. helyisége, 

-  Az iskola Távhő épületében (Miskolc, Áfonyás u.18.) észlelt fertőzés esetén a Fő 

épület VI/F körzet, 165-ös helyisége,  

- Az iskola Centrum épületében (Miskolc, Áfonyás u.16.) és a Betonyp épületében 

(Miskolc, Áfonyás u.33.) észlelt fertőzés esetén a Centrum épület II/C körzet, 213-as 

helyisége. 

A tanuló elkülönítő helyiségébe való kíséréséért felelős személyt a járványügyi készültséget 

kezelő és irányító felelős jelöli ki. A fertőzés tüneteit mutató tanuló kisérését és felügyeletét 

ellátó személy számára kesztyű és használata kötelező. 

 

 

Riasztás sorrendje a fertőzés gyanúját/tüneteit mutató felnőtt esetében: 

1. A fertőzés gyanúját észlelő személy haladéktalanul jelzi a kijelölt járványügyi 

készültséget kezelő és irányító felelősnek (neve, elérhetősége minden helyiségben 

kifüggesztve). 

2. Az iskolai járványügyi készültséget kezelő és irányító felelős írásban felhívja a felnőtt 

figyelmét arra, hogy vegye fel a kapcsolatot telefonon a háziorvossal és a fertőzés 

tüneteit mutató kizárólag a háziorvos által kiállított, vírusfertőzöttséget kizáró igazolás 

bírtokában térhet vissza az iskolába. 

3. Iskola igazgatójának értesítése. 

Felelős: a járványügyi készültséget kezelő és irányító felelős. 

4. Az iskolaorvos, védőnő értesítése. 

Felelős: a járványügyi készültséget kezelő és irányító felelős. 

Idősoros napló vezetése minden esetben rögzítésre tanulói és felnőtt eseményről, majd 

az írásbeli felszólítás dokumentumát is jelölni (dátum, időpont, keletkezett 

dokumentum), melynek felelőse a járványügyi feladatok ellátásával, felügyeletével 

megbízott személy.  
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Ha az intézményben megjelenik a koronavírus, akkor a járványügyi hatóság a már megszokott 

eljárásrend szerint elvégzi a kontaktkutatást és megteszi a szükséges intézkedéseket. Ha az 

intézményben felmerül a csoportos megbetegedés veszélye, akkor az Operatív Törzs 

Járványügyi Bevetési Egységének bevonásával döntenek a beavatkozásokról. 

 

5. Kommunikációs szabályok 

A tájékoztatókban /email, tájékoztató lapok, stb./ fontos tudatosítani, hogy a járványhelyzet 

miatt fokozott a szülők és a tanárok felelőssége. A pedagógusoknak a szokásosnál is nagyobb 

figyelemmel kell lenni mind a saját, mind a diákok egészségi állapotára és koronavírus-

fertőzésre utaló tüneteire. Ha a szülő, gondviselő vagy egy tanár a fertőzés tüneteit észleli egy 

diákon, akkor gondoskodni kell annak mielőbbi elkülönítéséről, illetve az érintettek azonnali 

tájékoztatásáról. Fertőzés gyanús tanulónak otthon kell maradnia és a szülőnek telefonon kell 

értesítenie a háziorvosát és az iskolát.  

Az iskola Házirendjében írja elő a járványügyi protokoll kapcsán a védekezéshez és 

megelőzéshez szükséges szabályokat. A Házirendet az első tanítási napon (majd a 

módosítások alkalmával is) az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal, 

szülőkkel/gondviselőkkel, akik ennek elfogadását aláírásukkal igazoltan elfogadják. Iskolánk 

munkacsoportokat hozott létre a hatékony munka ellátására. (4. sz.melléklet) 

Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a Szakképző Intézmény területére történő belépéshez 

nincs szükség Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványra, védettségi 

igazolványra.  

Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jel kerül azonosításra a 

szakképző intézményben, a járványügyi szabályoknak megfelelően azonnali tájékoztatásra 

kerül sor. (fenntartó, területi járványügyi hatóság /Megyei Kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörben eljáró járási hivatala/ 

Az oktatással kapcsolatos aktuális hírek a www.kormany.hu és a www.nive.hu felületein 

követhetők, koronavírus vonatkozásában az Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján 

közzétett információk az irányadóak. 

 

6. Kollégiumi kapcsolattartás szabályozása  

Iskola-kollégium kialakított információs rendszerén keresztül rendszeresen tájékoztatja egymást 

a járványügyi szabályok betartása, betartatása a diákok védelme és egészsége érdekében. 
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1.számú melléklet 
 

A nevelési év/tanév kezdete előtti, tanév folyamán – mindennapjaiban 

takarítással kapcsolatos feladatok  
  

  

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és 
felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:   
  

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;  
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;  
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 
vegyszeres tisztítására;  
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;  
- játékok, sporteszközök tisztítására;  
- radiátorok, csövek lemosására;  
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;  
- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;  
- pókhálók eltávolítására;  
- rovar- és rágcsálóirtásra; csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes 
megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a 
pangó víz kifolyjon;  
- csoportváltások során tantermekben, étkezőkben, mellékhelyiségekben teljeskörű 
fertőtlenítés; 
- takarítás – fertőtlenítés a megjelölt illetve meghatározott virucid szerekkel a mindenkor 
hatályos „Járványügyi Intézményi Intézkedési Terv-nek” megfelelően. 
- A gyakran érintett felületeken rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni 
(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A számítógépek 
billentyűzete, kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és 
fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása a 3. számú melléklet 
szerint, ellenőrzése a kijelölt járványügyi felelős feladata. 

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt. 
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2.számú melléklet 
Légtechnikai rendszerek helyes használata 

 

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben 
maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben 
jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.   
A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában 
növelhetik a fertőzés kockázatát.   
Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és 
kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil 

légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a 
készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik 
kültérből.   
Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre 
tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:  
• a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, 
(a levegőáramot felfele irányítsák),  
• a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, 
lehetőleg óránkénti intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést,  
• a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb 
járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett vírusölő 
hatású szerrel,  
• nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a 
készülékeket,  
• a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál 
gyakrabban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt 
szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan 
helyezzék műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),  
• megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél 
maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).  

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben 
több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a 
beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt 
ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.  
Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil 

légtisztító készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén 
hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve 
elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így 
akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb belterekben.   
  

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:  
• használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes 

ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is 
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tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől 
ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.  

• a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét végezzék 
gyakrabban (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, 
hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,  

• az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy 

ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú 
ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben működő UV fényforrás, mert az 
ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, 
hogy az UV-fény zárt rendszerben működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és 
bőrkárosodás elkerülése érdekében,  

• az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a 
hatékonyságot csökkenti,  

• ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt, mivel az ózon káros az 
egészségre, s Magyarországon nem engedélyezett a használata. 
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3.számú melléklet 
TAKARÍTÁS ELLENŐRZÉSI LAP 

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV 

TAKARÍTÁS ELLENŐRZÉSI LAP 

MARTIN JÁNOS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA Év, hónap: 

Helyiség neve: 

Takarításért felelős személy/-ek/ neve, aláírása: 

Dátum idő-

pont 

Takarítást végezte                                                                      Takarítást ellenőrizte 

Név Aláírás Név Aláírás 

1. 
         

           

           

2.           

             

           

3.           

           

           

4.           

           

           

5.           

           

           

6.           

           

           

7.           

           

           

8.           
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4.számú melléklet 
 

Munkacsoportok létrehozása a különböző intézményi lehetőségek mellett is szervezett keretek között 
történő oktatás támogatásához. 
Feladatuk: a tantermen kívüli, online oktatásra történő elsősorban részleges vagy teljes átállás /teljes átállás során 
hibrid oktatás/ intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az intézményi szabályozásokban való 
megjelenítés előkészítése. 
1. Digitális munkacsoport  
Vezetője: Birta Attila (igazhatóhelyettes) - csoportlétszám 4 fő (Krajnyákné Greutter Zsófia, Hortobágyi Orsolya, 
Farkas Erzsébet, Sándor Zoltán) 
Feladatuk a digitális oktatás támogatása:  
• a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal 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 készítése kiterjed az intézményre, a pedagógusokra és a tanulókra is. 
• Az intézményen belül a digitális platformok használatának az egységesítése. A KRÉTA tanügyigazgatási 
rendszer által felajánlott lehetőségek, illetve kiegészítésére alkalmas platformok meghatározása, 
 Az oktatók támogatása digitális módszertan alkalmazása során – belső képzések tartása. 
 Hibrid oktatás megvalósításának támogatása 

2. Oktatásszervezési munkacsoport  
Vezetője: Hollóné Kalász Mónika (igazgatóhelyettes) – csoportlétszám 3fő (Révész Julianna Rita, Kulik József, 
Fülöp Pető Eszter) 
Feladatuk:  
• eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg elhelyezés szerint, 
• gyakorlat szervezése (tömbösítés, team tanítás, egyéni képzési utak lehetőségei),  
• étkezés rendjének ütemezett meghatározása,  
• a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje, 
• 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, 
 zárt osztályközösségekben, a különböző osztályok közötti tanórák szervezésének mellőzése, illetve digitális 
platformra helyezése,  
 részleges online oktatás kialakításával szükség szerint a nagy osztálylétszámok csökkentése, 
 Hibrid diák-központú oktatási forma megvalósítása 

 külföldi, (külhoni) diákoknál a digitális oktatás bevezetése. A gyakorlati oktatásuk későbbi időre helyezése és 
tömbösített szervezése. 
3. Egészségügyi munkacsoport  
Vezetője: (igazgatóhelyettes) – csoportlétszám 3fő (Szegedi Attila, Kristóf Anikó, Varga Anita) 
Feladatuk:  

• 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;  
• 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. 

 


