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ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2020. szeptember 1. kedd 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG a járványügyi helyzetre tekintettel: 

2020. szeptember 1. kedd 8.00 óra, osztálykeretben, az osztályfőnökök felolvassák az igazgató 

köszöntőjét. 

Helyszín: előzetes beosztás szerinti osztálytermekben. 

Kérjük a kilencedik évfolyamos tanulókat, hogy kísérő nélkül gyülekezzenek az iskola 

portájánál,  az osztályfőnökök vezetésével mennek a kijelölt tanterembe, a járványügyi 

szabályok szigorú betartásával (kézfertőtlenítés, távolságtartás, maszk). 

A szülőkkel történő kapcsolattartást az e-Kréta rendszeren keresztül folyamatosan biztosítjuk. 

 A tanulók tankönyveinek átvétele a könyvtárban történik, előzetes beosztás szerint 

 Minden osztály az osztályfőnökével, a saját termében tölti az első tanítási napot, az első 

3 óra osztályfőnöki, a 4. óra tűz- baleset,-munkavédelmi és Covid oktatás. 

 A 9. évfolyam érzékenyítő hetének lebonyolítása a járványügyi intézkedések 

figyelembevételével történik! 

1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, A TANULÓK INTÉZMÉNYBEN 

TARTÓZKODÁSA 

1.1. A tanulók az iskola bejáratait a következők szerint használják az iskolába érkezéskor: 

• főbejárat (az ügyeletes oktató érintésmentes hőmérőzéssel szűri az érkező tanulókat, 

kézfertőtlenítő, szájmaszk biztosítása, ha nincs a tanulónál, oktatónál) 

• tanműhelyek (az ügyeletes oktató érintésmentes hőmérőzéssel szűri az érkező tanulókat, 

kézfertőtlenítő, szájmaszk biztosítása, ha nincs a tanulónál, oktatónál) 

A csoportosulást megelőzve az ügyeletes oktatók gondoskodnak a szakaszos beléptetésről, a 

1.5 méter távolságtartást figyelembe véve. 

1.2. Az iskolába érkezéskor a kézfertőtlenítés kötelező! 

1.3. Szülő/gondviselő/ hozzátartozó/idegen az iskola udvarán és épületében csak személyes 

jelenlétet igénylő ügyintézés miatt tartózkodhat a 1,5 méteres védőtávolság megtartásával. 

A hivatali ügyintézés céljából az intézménybe érkezőknek orrot és szájat eltakaró maszkot kell 

viselniük, amire a bejáratnál figyelmeztetjük őket, és ha nincs, biztosítjuk számára, 

kézfertőtlenítés. 

1.4. Kérjük, hogy a tanulók lehetőség szerint 7.20 és 7.35 között érkezzenek az intézménybe. 

Az utolsó foglalkozást követően a lehető leggyorsabban hagyják el az intézményt. 

2. ÓRAKÖZI SZÜNETEK 

2.1. A járványügyi helyzetre tekintettel az óraközi szünetekben a közös tereken orrot és szájat 

takaró maszkot kell viselni. 
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 A szünetekben kerülni kell a csoportosulásokat, ügyelni kell a védőtávolság tartásra. 

2.2. A különböző osztályba járó tanulók érintkezését minimálisra kell csökkenteni, ezért kérjük, 

hogy a folyosókon, aulában ne csoportosuljanak! 

 2.3. Az iskolai büfében való vásárlás során a maszk használata kötelező, és ügyelni kell a 

megjelölt védőtávolság betartására. 

2.4. A szabad levegőn való tartózkodás az intézmény a megjelölt zöld területen biztosítja, 

ügyeletes oktató jelenléte mellett. 

2.5. A tanórákon és az óraközi szünetekben biztosítani kell a szellőztetést, melyért felel az 

oktató és a hetesek! 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

3.1. A tanulók a tanítás ideje alatt szaktantermekben tanulnak.  

3.2. Valamennyi oktatási gyakorlati tér (tanműhelyek) esetében az előírt takarítási útmutató 

teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell, a biztosított takarítási 

naplóban. A termekben a tanulói csoportok váltása között a szellőztetést, felületfertőtlenítést 

biztosítani szükséges. 

3.3. Annak biztosítása érdekében, hogy a sportfoglalkozásokon tüneteket nem mutató tanulók 

és oktatók vegyenek részt, a testnevelés órákat, tömegsport foglalkozásokat – az időjárás 

függvényében – a szabadban kell tartani, tornatermi óratartás esetében is biztosítani kell a 1,5 méter 

védőtávolságot. 

3.4. A 1,5 méteres távolságot a tantermek méretére való tekintettel iskolánkban csak a csoportbontásos 

órákon tudjuk biztosítani ( idegennyelv, informatika, szakmai gyakorlati tantárgyak). Ezeken a 

tanórákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

3.5. A közösségi terekben (büfé, folyosók) a maszk viselése kötelező. 

3.6. A mosdóhelyiségekben, a tantermekben, tanműhelyekben, kollégiumban, tanáriban, 

irodákban vírusölő kézfertőtlenítőt biztosítunk. Lehetőség szerint a tanulók rendelkezzenek 

saját tisztasági csomaggal, mely tartalmaz kézfertőtlenítőt, papírtörlőt, papírzsebkendőt, 

maszkot és gumikesztyűt. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel ebben a tanévben a textil törölközőt kérjük mellőzni 

szíveskedjenek! 

3.7. A gyakran érintett felületeket (kilincsek, korlátok, kapcsolók) 2 óránként fertőtlenítjük, 

ennek megvalósítása érdekében tanítási idő alatt takarító jelenlétét biztosítjuk. A fertőtlenítést 

ellenőrizzük és dokumentálni kell műszakváltásban. 

3.8. Az intézménybe lépők szigorúan tartsák be az úgynevezett köhögési etikettet: papír 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába 

dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

3.9. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a büfé előtt, a közösségi terekben a 

mosdókban, illetve az öltözőkben. 

3.10. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek osztályfőnöküktől az első oktatási 

napon kapnak részletes, az adott korosztály számára megfelelő szintű tájékoztatást (TESZT 

kitöltése). 
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3.11. TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a 

tanulónak/oktatónak/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 

 fejfájás, bőrtünetek 

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

kövesse az utasításait. 

A vírus átlagos lappangási ideje 5-6 nap, ritkán akár 14 nap is. 

3.12. A 18 év felettiek (felnőttek oktatásában résztvevők) esetében is kérjük, hogy tünetek 

észlelése esetén ne jöjjenek iskolába, de a képzőintézményt tájékoztassák erről! (A bejelentés 

az orvosi igazolást nem helyettesíti!) 

• Kérjük a tanulókat, hogy a kijelölt dohányzóhelyen is kerüljék a csoportosulásokat! 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1. Minden tanulót, dolgozót megkérünk, hogy az étkezés helyszínének tisztaságára fokozottan 

figyeljen, a fertőtlenítés folyamatos biztosítására itt is ügyelünk. Étkezés előtt és után kiemelt 

figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos kézfertőtlenítésére. 

 4.2. Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, keveredése elkerülhető legyen, 

sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. Nagy létszám (100 fő felett) esetén, külön 

beosztás szerint (étkező bejáratához kifüggesztve), két szünetben lesz az étkezés megoldva. 

4.3. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan 

monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen. 

4.4. Az ebédlőn kívül történő étel- ital fogyasztása esetén is a fokozott higiénés előírások 

betartása érvényes. 

5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

5.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 

vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére 

előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal 
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egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vesz az oktatásban. A tanuló 

kötelessége az oktatójával felvenni a kapcsolatot! 

5.2. Felhívjuk a tanulóink figyelmét arra, hogy a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag 

egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben 

gyermeküknél bármilyen betegségre utaló tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, gyermeküket az intézménybe ne hozzák be.  A 

szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza bármilyen betegséget követően, az intézmény az orvosi igazolást nem bírálhatja 

felül. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik orvosi igazolással NEM JÖHET BE AZ 

INTÉZMÉNY TERÜLETÉRE és nem vehet részt a tanítási órákon! 

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

6.1. Minden oktató kötelessége a hozzá egészségügyi panasszal forduló tanuló ellátásáról 

önálló hatáskörben gondoskodni, szükség szerint elkülöníteni. Az igazgatót tájékoztatni 

kell a történtekről. 

6.2. Amennyiben egy gyermeknél, oktatónál,(óraadónál), vagy egyéb dolgozónál fertőzés 

tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Kiskorú esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell 

hívni arra, hogy a lehető leghamarabb vigye el gyermekét az intézményből, és feltétlenül 

keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Nagykorú tanuló esetén 

a tünetek észlelésétől számítva a lehető leghamarabb gondoskodjon a hazajutásáról. Azt 

követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

6.3. 38°C testhőmérsékletű tanuló elkülönítését (0. tanterem, védőnő, ügyeletes oktató 

jelenlétével) az intézmény biztosítja a szülő megérkezéséig. 

A tanuló elkülönítése esetén minden esetben kitöltésre kerül az 1-es számú melléklet. 

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek gumikesztyű és maszk használata kötelező. 

6.4. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés 

gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK 

által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

6.5. Tartós betegség esetén a tanuló, hozza magával az orvosa által kiállított IGAZOLÁS 

fénymásolatát. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta 

járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell 

döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

7. SZAKMAI GYAKORLATOK, GYAKORLATI KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 

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

rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező az alkoholos 

kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során 

amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező, a 

védőtávolság megtartása esetében ajánlott. 

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. 
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 A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa 

megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le. 

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

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. 

8. KOLLÉGIUMRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉS 

8.1. Külföldről érkező, nem külföldi lakóhellyel rendelkező tanuló esetén, amennyiben a 

Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző legalább 14 nappal korábban 

történik, úgy a 14 napos hatósági házi karantén kitölthető, vagy kérelmére engedélyezett 

legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak 

megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt – vesz részt.  

8.2. Külföldről érkező tanulóinkat értesítettük, hogy legkésőbb augusztus 28-ig érkezzenek meg 

a kollégiumba, itt betegszobában elkülönítve, 24 órás felügyelet melletti 14 napos karanténban 

kerültek. 

A kollégiumban lakók elkülönítéséről ott helyben, a fentebb leírt eljárásrendnek megfelelően 

járunk el! 

 

Havonta, illetve a járványhelyzet változása esetén az alábbi eljárási rend módosulhat, az 

intézményvezető döntése alapján. 

Tiszavasvári, 2020. augusztus 26.  
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1. számú melléklet 

KORONAVÍRUS FERTŐZÉS KOCKÁZATSZŰRŐ KÉRDŐÍV 
Tisztelt Szülők, kedves diákok! 

A járványügyi helyzetre való tekintettel kockázatszűrő kérdőív kitöltése szükséges 

intézményünkben. Tanulóink számára az osztályfőnökökön keresztül juttatjuk el az online 

kérdőívet. A leendő kilencedikeseinknek és a leendő nappali szakképzős tanulóinknak emailen 
keresztül küldjük el.  

 
NÉV:             ÉVFOLYAM/OSZTÁLY: 

 

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

• láz vagy hőemelkedés (37,5 C);       • Igen  • Nem 

• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;     • Igen  • Nem 

• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;    • Igen  • Nem 

• torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,      • Igen  • Nem 

• émelygés, hányás, hasmenés?       • Igen  • Nem 

 

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 

6. Van-e bármilyen ismert súlyos idült betegsége (pl. cukorbetegség, légzőszervi 

megbetegedés, krónikus vesebetegség, szív és érrendszeri betegség, tartós 

immunszuppressziót igénylő betegség)?      • Igen  • Nem  
 

Bármely kérdésre adott igenlő válasz esetén a tanuló nem léphet be az iskola területére. Ezen 

tanulók esetében a PCR vizsgálat elvégzése indokolt. 

 

Dátum:         szülő, gondviselő aláírása 

forrás:  Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez 


