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Indokoltság
Iskolánk a központi rendelkezéseknek megfelelően szeptember elsején a hagyományos módon (azaz
nem online formában) kezdte meg a 2020/2021. tanévet.
A hazai és a nemzetközi egészségügyi környezet azonban az elmúlt időszakban megváltozott, ezért
iskolánk is felkészült a védekezésre, a legfontosabb megelőzési intézkedéseket a jelen eljárásrend
(protokoll) foglalja magában.
Jelen dokumentum célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm.
rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a SZÁMALK - Szalézi Technikum és
Szakgimnáziumra vonatkozó egységes útmutatóul szolgáljon a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez,
illetve lebonyolításához.
Jelen eljárásrend magában foglalja a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet intézkedéseit is.

Együttműködés
A fenti feladatok eredményes végrehajtása céljából iskolánk folyamatosan követi a Nemzeti
Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs által közölt információkat és szükség esetén
együttműködik a fent nevezett intézményekkel.

Érvényesség, hatáskör
Jelen eljárásrend (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a
járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.
Iskolánk a kormányzati intézkedések értelmében 2020. 11. 11. napjától kezdődően digitális
munkarendre tér át.

Hivatalos tájékoztató felületek, helyi kommunikáció
Az oktatással kapcsolatos hírek a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületeken
követhetőek. Iskolánk tekintetében a helyi járványügyi intézkedések a www.szamalkszalezi.hu honlapon érhetőek el.
Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 című aloldal tartalmazza az aktuális szakágazati
információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos kiemelt híreket,
tájékoztatókat és feladatokat, amelyeket iskolánk folyamatosan követ.
A személyi higiéné alapvető szabályairól az iskolavezetés, az oktatók, illetve a képzési munkatársak
folyamatában tájékoztatják a tanulókat (szóban, elektronikus formában, illetve iskolaépületben
elhelyezett tájékoztató felületeken).
A szakmai elméleti órák online módon teljesülnek. Amennyiben a vizsgafelkészítés online módon nem
lehetséges, a szakmai gyakorlati oktatást jelenléti formában is meg lehet szervezni (tanműhelyben
és külső gyakorlati helyszínen is).
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Iskolánkban az alábbi osztályok és tantárgyak esnek a fenti kivételszabály alá:
-

Turisztikai technikus 1/13 (idegenvezető): cukrászat, ételkészítés, felszolgálás,
CAD-CAM informatikus 2/14: duális gyakorlati órák,
Fotográfus 1/13 és 2/14: stúdió gyakorlat,
egyeztetést követően további, eseti gyakorlati foglalkozások;

A digitális oktatás időtartama alatt különös figyelmet fordítunk erre azokban az esetekben, amikor a
tanulók egyéni vagy kiscsoportos konzultáció vagy speciális gyakorlati képzés céljából az épületben
tartózkodnak.
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Épületüzemeltetést érintő egészségügyi megelőző intézkedések
A Szalézi Intézmény Fenntartó az épület üzemeltetési feladatait iskolánkkal szorosan együttműködve,
közvetlenül látja el.
Az épületüzemeltetésért felelős szervezeti egység a 2020/2021. tanévben az alábbi egészségügyi
megelőző feladatokat továbbra is teljesíti a digitális oktatás előírásaihoz alkalmazkodva elsősorban
azokban a helyiségekben, melyeket ezen időszakban az oktatók vagy a gyakorlati oktatás
megszervezése érdekében a tanulók használnak).













Egyszeri, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás elvégzése a Nemzeti Népegészségügyi
Központ ajánlása alapján,
Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő elhelyezése folyamatosan,
Az intézmény bejáratánál az épület üzemeltetője biztosítja a belépők testhőmérsékletmérését a digitális munkarend idején is,
Az osztályok váltása között, de legalább kétóránként a tantermekben felületfertőtlenítés
elvégzése,
A gyakorlati képzéshez használt eszközök tisztítása – amennyiben azokat nem károsítja –
virucid hatású felületi fertőtlenítőszerrel történik a csoportok váltása között. Ennek elsődleges
felelőse az órát tartó oktató, illetve az általa megbízott személy,
Napi többszöri fertőtlenítő takarítás a termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben (a
takarítás, fertőtlenítés oly módon kerül megszervezésre, hogy a tanulók egészségét ne
veszélyeztesse),
A takarítást végző dolgozók feladatukat a felhasznált szernek megfelelő védőeszközben végzik,
Valamennyi mosdóban biztosított a szappanos kézmosási lehetőség, valamint fixen szerelt
elektromos kézszárító eszköz,
A gyakran érintett felületeken (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.)
rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtlenítés történik,
A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatosan az üzemeltetés követi a Nemzeti
Népegészségügyi Központ ajánlását;

Az oktatási és közösségi terek esetében a megelőző fertőtlenítést az épületüzemeltetés dokumentálja.
A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani. A
távolságtartás betartását az épület megfelelő részein (étkezde, titkárság) padlómatricák jelzik.

Diákok intézményi látogatására vonatkozó szabályok
Iskolánkat kizárólag egészséges, koronavírus tüneteit nem mutató személy látogathatja. Tünetek
észlelése esetén kötelező orvosi vizsgálatra jelentkezni, illetve iskolánkat értesíteni, ha a koronavírus
gyanúja vagy igazolt fertőzés esete áll fenn. Iskolánk az ilyen típusú bejelentéseket a személyes adatok
védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően kezeli. A megbetegedés jellemző tüneteit a 3. számú
melléklet tartalmazza.
A digitális munkarend ideje alatt az iskola kommunikációs és oktatási felületei:



a Moodle rendszer és
a Microsoft Office Teams alkalmazás,

melyekhez mind a tanulóinknak, mind pedig az oktatóinknak van hozzáférése és azok a már a tanév
kezdetekor felkészítésre kerültek az esetlegesen újból bevezetendő digitális oktatásra.
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A jelenléti gyakorlati oktatást úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának
figyelembevételével a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. A tanórákon részt vevő tanulók
számára a maszk viselése kötelező.
A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítani szükséges. Az
intézménybe érkezéskor, illetve étkezések előtt és után kézmosás vagy fertőtlenítés és a
testhőmérséklet mérés kötelező, (iskolánk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk).
Intézményi elvárás az úgynevezett köhögési etikett betartása: papírzsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg
kézfertőtlenítés.

Külföldről érkező tanulókra vonatkozó szabályok
A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges:
beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar állampolgárokkal egy megítélés alá eső külföldi
állampolgár. A magyar állampolgárokkal egy megítélés alá esik, vagyis az országba való belépés
szempontjából magyar állampolgárként kell kezelni azt a személyt is, aki magyar állampolgár
családtagja, vagy Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, valamint az ő családtagjaik, továbbá
aki az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkezik. Szintén karantén nélkül léphet az országba a határ 30 km-es sávjából ingázó tanuló.
Az iskola megkezdése előtt az iskola tanulóinak és munkatársainak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy
a kezdő dátum előtt 14 napig nem járt külföldön (az ország aktuális egészségügyi besorolásától
függetlenül) és a koronavírus ismert tüneteit nem produkálja.
Bármely tünet észlelése esetén az érintett személynek belépnie tilos az épület látogatása, egyúttal
köteles felvenni a kapcsolatot az iskolával tájékoztatás céljából, illetve a háziorvosával.

Betegséggel összefüggő tanulói hiányzások kezelése
Azok a tanulók, akiknek a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett tartós betegsége van és erről
orvosi igazolással rendelkezik, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak
tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ebben
az időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a tanáraival egyeztetett kapcsolattartási és
számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.
A betegséget követően a gyógyult tanuló kizárólag orvosi igazolással térhet vissza újból az iskolába.

Oktatásszervezéssel összefüggő megelőzési intézkedések
Iskolánk minden szükséges intézkedést megtesz az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév
folyamán mind az intézmény területén, mind az épület külső környezetében.
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Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók között a normál időszakhoz képest
nagyobb távolság biztosításáról, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló
helyiségek bevonásával.
A továbbra is jelenléti oktatás keretében megtartott gyakorlati tanítási órákon a maszk viselése
kötelező. A maszk használatának érvényesítése az oktató feladata.
A tanulók szellősebb elhelyezése céljából az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat,
bútorokat tantermen kívül helyezzük el (jellemzően a művészeti oktatásra szolgáló helyiségekben).
A szóbeli és írásbeli számonkérésekre a tanórákra vonatkozó szabályok vonatkoznak. Írásbeli
számonkérés esetén a tanulók személyes segédeszközöket használnak. Az írásbeli dolgozatok javítása
24 órás várakozás után történik meg a higiénés szabályok betartásával.
A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres
védőtávolság. Az épületben tartózkodók kivétel nélkül minden helyiségben maszkot kötelesek viselni.
A tanórai foglalkozások során zárt térben kiemelt figyelmet szükséges fordítani a folyamatos vagy
rendszeres természetes szellőztetésre (a helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint
nyitva kell tartani). A természetes szellőztetésről az épületüzemeltetés és a tanórán jelen lévő oktató
gondoskodik.
Az ügyintézés elsősorban elektronikus formában történik iskolánkban. Amennyiben valakinek
mindenképp személyesen szükséges ügyet intéznie, minden irodában (beleértve a tanárit, a
rendszergazdai és a tanulmányi irodát is) egy időben csak egy fő, maszkot viselve tartózkodhat.

Külső helyszínen szervezett események
Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat nem szervezünk, emellett nem támogatjuk a
korábbi gyakorlat szerinti külső helyszíni órák megtartását, külső intézmények látogatását sem.
Ezen rendelkezés alól kivételt képeznek azok a duális képzésben megtartott gyakorlati órák, melyeknél
a sikeres ágazati alapvizsga vagy szakmai vizsga okán továbbra is szükség van a jelenléti oktatás.
A külföldre jelenleg egyetlen utat sem tervezünk. Az egészségügyi helyzet változása esetén születik
döntés utak esetleges szervezéséről.

Étkezésre vonatkozó szabályok
Iskolánk épületében az étkezésre külső szolgáltató által működtetett menzán (Számenza Kft.) történik.
A büfé és a menza működtetése a 484/2020 (XI.10.) Kormányrendelet szabályai szerint történik.

Az iskola egészségügyi ellátásának szabályai
Iskolánkban a normál körülmények között felmerülő egészségügyi feladatokat (pl. foglalkozás
egészségügy) helyi egészségügyi szolgáltató látja el (képviseli: dr. Szegedi Adrián háziorvos). A
szolgáltatás a járványügyi megelőző időszakban is biztosított.
A személyes találkozások során az egészségügyi teendők ellátása a járványügyi óvintézkedések
(személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat)
figyelembe vételével történik.
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Teendők beteg személy esetén
Amennyiben tanulónál, oktatónál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők és az épületben
tartózkodik digitális oktatás, egyéni vagy kiscsoportos jelenléti oktatás céljából, az elkülönítést
haladéktalanul el kell végezni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi szakorvost, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
A betegség gyanújával vélelmezett személy felügyeletét ellátó dolgozónak kesztyű és maszk viselése
kötelező.
Az elkülönítésért az iskolavezetés gondoskodik.

Fertőzéssel érintett intézményekre vonatkozó szabályok
Amennyiben iskolánkban a fertőzés gyanúja felmerül, az intézmény vezetése haladéktalanul
tájékoztatja a területi népegészségügyi hatóságot. Amennyiben a fertőzés olyan osztályba/csoportba
járó tanulónál/képzésben résztvevőnél fordul elő, akik jelenléti gyakorlati foglalkozásokon is részt kell,
hogy vegyenek, az iskola haladéktalanul tájékoztatja az érintett személyeket és megteszi a hatályos
előírások szerinti intézkedéseket.

Felelősségre vonatkozó szabályok
A jelen eljárásrendben rögzített szabályok betartásának felelőse az intézmény igazgatója.
Az egyes résztevékenységekre vonatkozó szabályok érvényesítéséért az alábbi munkaköröket betöltő
személyek, illetve szervezeti egységek felelnek:
Valamennyi diák és alkalmazott, valamint az intézménnyel megbízási szerződéses jogviszonyban álló
személyek: általános tájékoztatási kötelezettség az intézményvezetés irányába, amennyiben új típusú
koronavírus fertőzésre jellemző tüneteket észlel önmagán vagy közvetlen környezetében;
Épületüzemeltetés: az épület helyiségeit érintően az eljárásrendben nevesített valamennyi
egészségügyi megelőző feladat ellátása;
Oktató: a tanteremben a maszk használatának érvényesítése, természetes szellőztetés biztosítása;
Étkeztetést biztosító külső szolgáltató: az étkezde területén az eljárásrendben nevesített valamennyi
egészségügyi megelőző feladat ellátása;
Budapest, 2020. november 11.

Halász József, igazgató
……………………………….

Az Eljárásrend online oktatói szavazást követően 2020. augusztus 31-én került véglegesítésre
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1. számú melléklet - A nevelési év/tanév kezdete előtti 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.
A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.
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2. számú melléklet – Légtechnika 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.
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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
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: a koronavírus jellemző tüneteiről
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/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.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az
utasításait.
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