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INTÉZKEDÉSI TERV 2021/22.
- a tanítás az egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez - A 2021/22. tanévet
járványügyi helyzet miatt körültekintőbben, egymásra és önmagunkra figyelve, az
óvintézkedéseket, előírásokat pontosan betartva kell indítanunk. Ez fokozott fegyelmet kíván
az oktatás valamennyi résztvevőjétől (diák, oktató, szülő). Jelen intézkedési tervünket az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Innovációs és Technológiai Minisztérium ajánlása
alapján készítettük.
1. A biztonságos környezet kialakítása
1.1

Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások,
irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

1.2

Az intézményünk épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző
tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.3

Érkezés az iskolába: A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szakképző intézmény
épületébe való belépéskor lázmérés kötelező mind a tanulók, képzésben részt vevők, mind az
oktatók és az intézmény más alkalmazottai tekintetében. A bejárat előtt kötelező a 1,5 m-es
távolság megtartása. 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. Az eseteket a mérést végzőnek jelenteni kell az iskola
vezetésének. 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
maszk használata ajánlott, amennyiben a közösségi térben tartózkodik a tanuló.
Lehetőség szerint minden osztály a saját tantermében marad a tanórán (kivétel az
informatika illetve a szakmai óra, a csoportbontás és a testnevelés óra.)

1.4

A személyi higiéné betartása 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 (továbbiakban: maszk)
használatára vonatkozó szabályok betartását. Minden tanulónak lehetőség szerint legyen
saját kézfertőtlenítő gélje vagy kézfertőtlenítő kendője és maszkja. Köhögés, tüsszentés
(könyökhajlatba vagy zsebkendőbe) után a használt zsebkendőt azonnal ki kell dobni és
a kezeket fertőtleníteni szükséges.

1.5

A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell
tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, feltűnő színű felragasztással) szükséges
biztosítani (könyvtárban, titkárságon, gazdasági irodában, oktatói szobában, ételitalautomatánál, büfében, mosdóknál, stb.). A mosdókban maximálisan annyi személy
tartózkodhat egyidőben, amennyi a fülkék száma.

1.6

Az iskola tanulóin és az alkalmazottakon kívül hivatali ügyintézés céljából érkezőknek
időpont egyeztetés szükséges, a maszk viselése és a kézfertőtlenítés kötelező.

1.7

Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára,
megfelelő kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek
és takarítószerek rendszeres használatára.

1.8

A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni
(ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell.

1.9

Zárt térben 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. A
tantermekben kerülendő a légkondicionálók használata, ehelyett az ajtók és ablakok
nyitva tartásával történjen a szellőztetés, a hűtés.

1.10 A közösségi tereken, (aula, folyosók) kerülendő a csoportosulás (2-4 tanuló) ha a
védőtávolság nem tartható be, az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró
maszk viselése.

2. A tanórák látogatása
2.1

A géptermekben, öltözőkben és a tornatermekben a belépéskor kötelező a
kézfertőtlenítés. Erre a helyiségekben vagy előtt elhelyezett kézfertőtlenítő áll
rendelkezésre.

2.2 A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az
elektronikus levelezést, telefonos, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli
lehetőségeket is széleskörűen ajánlott alkalmazni.
2.3

Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
3.1

A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános
higiénés rendszabályok vonatkoznak.

3.2

A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint
biztosítani kell.

3.3

A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az
általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel letisztítja.

3.4

A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell
tartani.

3.5 A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

4. Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó
ajánlások
4.1

A tanévnyitó rendezvényeinket – lehetőség szerint a szabadban – úgy szükséges
megszervezni. A lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5
méter) betartására.

4.2

A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvényeken, programoknál maszk használata
kötelező, ha a 1,5 méteres személyes távolság nem tartható. Valamint a kézfertőtlenítés
és a természetes szellőztetés kötelező (időjárástól függően).

5.

Testnevelés órák

5.1

A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren kell megtartani. Amennyiben
ez nem lehetséges, akkor zárt térben, az adott gyakorlatoknál állandó edzőpartnerrel
(párokban, kiscsoportokban) javasolt a feladat végzés. Ezeknél a feladatoknál a kesztyű
használata ajánlott. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül
megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.

6.

Hiányzások igazolása

6.1

Azoknak a tanulóknak a hiányzását, akik igazoltan a vírus szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartoznak (krónikus szív- érrendszeri, cukorbetegség, légzőszervi
megbetegedés, autoimmun betegség stb.) hiányzásukat igazoltnak kell tekinteni
amennyiben ezt az orvosi igazolást bemutatja. Továbbá igazoltnak tekintendő a tanuló
hiányzása a kötelező karantén idejére vonatkozóan.

6.2

Amennyiben tüneteket észlel tanítási időn kívül, otthonában, szabad idejében, abban az
esetben a Nemzeti Népegészségügyi Központ által meghatározott aktuális eljárásrend
szerint gondoskodjon az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles értesíteni az iskolát,
amennyiben koronavírus-gyanús vagy igazolt fertőzés áll fenn.

6.3

Ha egy tanulónál az iskolában a fertőzés tüneteit észleljük, lázas, azonnal elkülönítjük és
értesítjük a szülőt/gondviselőt, akinek haladéktalanul gondoskodnia kell a gyermeke
elviteléről és fel kell keresnie telefonon a tanuló háziorvosát a további teendők céljából.

7.

A válsághelyzet alatt működő munkacsoportok
Digitális munkacsoport
feladata: digitális kapcsolattartás és a digitális oktatási rendszer támogatása, a
rendelkezésre álló infrastruktúra állapotának felmérése és ellenőrzése
Oktatásszervezési munkacsoport
feladata: a járványügyi intézkedések betartásához szükséges intézményi rendszer
kialakítása, ellenőrzése. A munkarend változásával a rendszer felülvizsgálata és
változtatása.

Egészségügyi munkacsoport
feladata: a járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának kidolgozása és betartásának
ellenőrzése. Az oltakozó diákok felmérése, a folyamat szervezése, lebonyolítása
együttműködve a Járási Hivatallal.
8. Kiegészítő intézkedések
A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet előírása szerint:
Közismereti és szakmai oktatás
Amennyiben szükségessé válik, a közismereti és szakmai órákat on-line módon fogjuk
megtartani a Kréta DKT felületén. A digitális és oktatásszervezési csoport előkészíti és
szervezi a munkát.
Az osztályfőnökök felmérték, hogy az osztályokban az online kapcsolattartás működike.
Szakmai gyakorlati oktatás
A szakmai gyakorlati oktatás külső gyakorlati helyszíneken, valamint a tanműhelyben kis
létszámú csoportokban folyik.
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