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Készült a 2021/2022-es tanév lebonyolításához az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel kihirdetett
283/2020.(VI.17.) a járványügyi készültség bevezetéséről szóló KM rendeletben, a 431/2020. (IX.18.) járványügyi
készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló KM rendeletben, a Munkahelyek koronavírus elleni védelméről
598/2021.(X.28.) KM rendeletben, az ITM miniszterének SZFHÁT/122787-1/2021-ITM Egyedi Miniszteri Határozatában
és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős
Államtitkárság által kibocsátott 2021/2022. tanévben a szakképző intézményekben a járványügyi védekezéssel
kapcsolatos 2021.11.23-án módosított eljárásrendben foglaltakkal összhangban.

Érvényes a Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum (iskola) Pécs, Esztergár L. út 6. szám alatti
székhelyen működő szakképzési intézményben dolgozók, tanulók és látogatók számára 2021. december 1-jétől
módosításig, visszavonásig.
Az Intézkedési Terv követi a járványügyi helyzetet szabályozó eljárásrendek változásait a járványhelyzet alakulásától
függően. A tanév alatt a tantermen kívüli, online oktatási formára történő részleges vagy teljes átállás is a jelen
intézményi szintű szabályrendszer felülvizsgálatát, kiegészítését vonja maga után.

Egészségügyi intézkedések
Egészségügyi munkacsoport vezető: Banó Andrea igazgató
1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek, a Házirendben
foglaltak az iskolát használók számára kötelezően követendők.
2. Az iskola épületét, rendezvényeit, tanóráit egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató
személy (tanuló, képzésben résztvevő, dolgozó) látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, az intézmény
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
3. Tanítási- és munkaidőben amennyiben egy tanulónál, oktatónál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, az iskola gondoskodik az érintett személy elkülönítésről, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost. Kiskorú esetén intézkedünk a szülő, gondviselő értesítéséről amellett, hogy felhívjuk a
figyelmét háziorvosa telefonos értesítéséről. A felnőtt személyt rosszulléte esetén tájékoztatását követően,
haladéktalanul otthonába küldjük.
4. Intézménnyel jogviszonyban nem álló személy belépésekor köteles a korona elleni védettségét igazolni, az
elfogadható védettséget igazoló dokumentum formájáról a Portaszolgálat ad tájékoztatást. A tanulót a
szakképző intézménybe vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy koronavírus oltottságának
igazolása nélkül a szakképző intézmény területére beléphet, a bejárat előterében tartózkodhat.
5. Az iskola épületébe történő belépéskor kötelező az alkoholos kézfertőtlenítés minden iskolahasználó (diák,
oktató, dolgozó) és elháríthatatlan eseménnyel összefüggésben intézményvezetői engedéllyel az épületben
tartózkodó személy(ek) számára. Napközben annak ismétlése kötelező, emellett a szappanos kézmosás is
javasolt.
6. Az iskola épületében, a tanórákon kötelező a maszk szabályos (orrot is eltakaró) használata.
7. Az iskola területén elvárt a fizikai távolságtartás. Érkezéskor a bejáratnál, büfé előtt, hivatali ügyintézéskor
és minden más olyan esetben, amely várakozással jár együtt, ajánlott egymástól a 1,5 m megtartása.
8. A csoportosulás mind az intézményben, mind az intézmény épülete előtt tilos! A közösségi térben egyszerre
csak annyi ember tartózkodjon, hogy betartható legyen a 1,5 m-es védőtávolság!
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9. Az iskolában az osztott munkarend kialakítása elősegíti a védelmi intézkedések betartását, a védőtávolság
megtartását.
10. Várakozáskor és szünetekben a folyosókon, mosdóban és az ügyintézés során az iroda helyiségekben szájat
és orrot eltakaró maszk viselése kötelező!
11. A tanulócsoportok váltása között a tantermekben, az öltözőkben előírt a felületek folyamatos
fertőtlenítése. A fertőtlenítés elvégzését aláírás igazolja.
12. A testnevelésórákat időjárás függvényében javasolt szabadtéren megtartani! Tornatermi körülmények
között célszerű mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat, javasolt állandó párokban végrehajtani
azokat.
13. Az írásbeli dolgozatok kezelésénél, javításnál az oktatónak ajánlott személyes védőeszközök viselése, a 24
órás várakozás betartása.
14. A nagylétszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó esemény, rendezvény megszervezésekor az
iskola tekintettel van a hatályos létszámszabályok szigorú betartására, az alapvető egészségvédelmi
intézkedések, szabályok betartására. Törekszik a zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri program
szervezésére és szükség esetén a résztvevők körének korlátozására.
15. Kötelező a tanórák ideje alatt és a tanórai szünetekben a tantermek folyamatos, vagy rendszeres
szellőztetése.
16. Napközben fertőzésre, megbetegedésre utaló jel észlelése, azonosítása esetén a járványügyi tájékoztatásnak
megfelelően azonnali intézkedést kezdeményezünk. Az érintett személy elkülönítéséről gondoskodunk,
tájékoztatást adunk további intézkedés elrendelése céljából a Baranya Megyei Szakképzési Centrum felé.
17. Az iskolahasználó koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés esetén a tanuló (szülő) és foglalkoztatott köteles
értesíteni az iskolát.
18. Amennyiben az intézményben koronavírus fertőzés ténye igazolódik, arról az igazgató a Megyei
Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalát haladéktalanul tájékoztatja.
19. A hatósági karantén alá helyezéséről szóló határozatot kiskorú esetén a gondviselő, nagykorú tanuló,
dolgozó esetén maga vagy az általa megbízott személy eljuttatja az iskola igazgatójához.

Oktatásszervezési intézkedések
Oktatásszervezési munkacsoport vezető: Nagy-Mélykuti Ildikó általános igazgatóhelyettes
20. A tanítás rendje a Házirendben szabályozottnak megfelelően osztott – de. és du. - munkarendben, jelenléti
oktatási formában szervezett a hatályos órarendnek megfelelően.
21. A szakmai gyakorlati oktatás megszervezésénél törekszünk a tanórák heti tömbösített formában való
megtartására.
A foglalkozások megtartása, az azon való részvétel az órarendben rögzített időpontban kötelező az oktató
és a diák számára egyaránt, függetlenül az oktatás formájától.
22. Jelenléti tanítási napon kötelező legkésőbb az órarend szerinti első tanórát megelőző tíz perccel korábban
érkezni. Érkezéskor, kilépéskor kötelező a chipkártya használata.
23. A 20-22. pontban szabályozottak betartását jelenléti oktatás idején az oktatói- és tanulói ügyeleti rendnek
megfelelően – oktató, tanuló – folyamatosan ellenőrizzük.
24. Az a tanuló vagy oktató és foglalkoztatott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a
kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra iskolába. Hatósági házi karantén esetén a
járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelés időtartamának végét tartalmazó határozatot
szükséges bemutatni.
3

25. Igazolt hiányzásnak tekintjük annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik és azt
bemutatja a Házirend szabályait követve.
26. Igazolt hiányzásnak tekintjük annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a 12/2020. (II.7.) KM
rendelet - a Szakképzés rendjéről szóló törvény végrehajtásáról c. - szerint alapos okra hivatkozással nem
enged iskolába. A tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel általánosan, előre meg nem határozott
időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő alapos indoknak!
Minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet előzetesen az iskola igazgatójához kell eljuttatni, aki a kérelmező
körülményére tekintettel, a járvány alakulásának függvényében előzetes mérlegelést követően hozza meg
döntését. A meghozott döntés időszakonként felülvizsgálatra kerül.
27. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát meghatározott
eljárásrend szerint látogathatják. Amennyiben ideiglenesen hatályba lép a digitális oktatási rend iskolánk a
gyermekek (tanulók) felügyeletét biztosítja.
28. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.nive.hu felületen javasolt követni.

Szakirányú oktatásra vonatkozó intézkedések
29. A duális képzőhelyen bevezetett járványügyi korlátozások esetén az iskola és a duális képzőhely közös
döntésének következményeként a gyakorlati képzés átütemezésre, vagy a szakirányú oktatás, vagy a
gyakorlati képzés az intézmény által kerül megszervezésre.

Az intézményben legalább havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni, amelynek
elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait.
Valamennyi oktatási és gyakorlati tér eseténben az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szüksége. Ennek
tényét az iskola helyiségeiben elhelyezett takarítási nyilvántartáson szükséges, a takarítást, fertőtlenítést elvégző
személy aláírásával igazolni.

A járványhelyzet alakulásához igazodóan jelen intézkedési protokoll, módosításig, visszavonásig érvényes.

Banó Andrea
igazgató
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