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Intézkedési terv
Budapesti Komplex SZC Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium
I.

Jogszabályi háttér

• 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről
• 341/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
• 478/2020 (XI.3) Korm.rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről
• 484/2020 (XI.10) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről
• 13/2020 (XI.10) EMMI határozata
• 14/2020 (XI.10) EMMI határozata a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben
tartandó szalagavató rendezvények betiltásáról
További szabályozóként kötelező érvénnyel alkalmazandó az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság által
kiadott „Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő
megszervezéséhez” (továbbiakban Ajánlás).

II.

Szabályzat hatálya

Időbeni hatálya: 2020. szeptember 1-től visszavonásig
Személyi hatálya: Az iskola minden dolgozója, illetve az intézménybe hivatali ügyintézésre
érkező személyek
Területi hatálya: az intézmény telephelye (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.)

cím: 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.
telefon: +36 1 276 66 77 | fax: +36 1 276 15 02
OM: 203032 | telephely kód: 016
web: wm-iskola.hu | e-mail: info@wm-iskola.hu

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

III.

Intézkedések

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedési tervének javaslata alapján és az ITM
„Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez”
tárgyú dokumentumban foglaltak szerint, a 2020/2021-es tanévben alkalmazandó járványügyi
eljárásrendről, melynek alapján járványügyi protokoll kidolgozására és betartására kötelezi a
köznevelési intézményeket.
Intézményünk az intézmény vezetőjének irányításával az alábbi munkacsoportokat hozta létre,
melyek munkájának összefogására, irányítására munkacsoport vezetőket bízott meg. Feladatuk:
a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes átállás
intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az intézményi szabályozásokban való
megjelenítés előkészítése.

III/a Digitális munkacsoport

-

A tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő
kapcsolattartás kereteit és digitális támogatását meghatároztuk.

-

A digitális oktatásra való áttéréshez szükséges eszközök (számítógépek, laptopok,
internetelérés, az eszközök állapota, ingyenes és előfizetett szolgáltatások köre,
lakhatási körülmények) felmérése folyamatban van a diákok, az osztályok és a tanárok,
kollégisták és nevelőtanárok szintjén egyaránt.

-

Egységesítettük az intézményen belül a digitális platformok használatát, a KRÉTA
tanügyigazgatási rendszer által felajánlott lehetőségeket.

-

A tanulási lehetőségek rendszerét és formáit meghatároztuk.
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III/b Oktatásszervezési munkacsoport

-

A testnevelésórákat és rendészeti gyakorlati órákat – kollégiumi mozgást igyekszünk az
időjárástól függően a szabad levegőn megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros
testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket
állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) végeztetjük.

-

Amennyiben a külföldön tartózkodó tanuló sárga, illetve piros besorolású országból
érkezik, a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik. Ebben az esetben a
tanulónak két hétig otthon kell maradnia, erre az időre az iskola online oktatást biztosít.

-

Azoknak a diákoknak, akik krónikus betegségben szenvednek, vagy egyéb módon
veszélyeztettek digitális oktatást szervezünk, biztosítunk.

-

A szülői tájékoztatás és az értekezletek rendjét kialakítottuk. A szülői értekezletek
digitális, online módon zajlanak le.

-

A szabályok betartásának ellenőrzése folyamatos az intézmény vezetése és a tantestület
által.

-

Az intézmény a tanulási, nevelési és közösségi programokban való tanulói részvétel
szabályait meghatározta.

-

A kollégiumi tanulószobában egyszerre két fő tanuló tartózkodhat.

-

A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató
személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet
tartalmazza.

-

A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor akkor is kötelező a testhőmérséklet
mérése, amennyiben külső helyszínen (pl. duális képzőhelyen) van. A belépéshez
megengedett hőmérsékletet meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a gyakorlatot
nem kezdheti meg. Erről a gyakorlatot vezető oktató haladéktalanul köteles a szakképző
intézményt, valamint kiskorú tanuló esetén a szülőt vagy a törvényes képviselőt is
értesíteni.

-

A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos
kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A

cím: 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.
telefon: +36 1 276 66 77 | fax: +36 1 276 15 02
OM: 203032 | telephely kód: 016
web: wm-iskola.hu | e-mail: info@wm-iskola.hu

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

gyakorlat során maszk viselése javasolt, amennyiben a másfél méteres távolságot nem
lehet megtartani, vagy egyéb védőeszköz (pl. plexifal) nem biztosított.
-

A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja –virucid hatású
felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.

-

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

III/c
-

Egészségügyi munkacsoport
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.

-

Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál
magasabb testhőmérséklet, (37,8) vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet
jelentkezik, az intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell
távoznia és a háziorvosával a kapcsolatot felvennie.

-

Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt
haladéktalanul értesíteni kell, illetve – amennyiben a tanuló, kollégista otthonába jutása
azonnal nem megoldható, el kell különíteni a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig.

-

Az iskolába történő belépéskor a szájmaszk használata kötelező.

-

Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő számára kötelező az
alapos kézmosás, vagy kézfertőtlenítés.

-

A mosdókban egyszerre legfeljebb két tanuló tartózkodhat!

-

A takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok,
ellenőrzési rend meghatározásra került.

-

A gyakran érintett felületeket 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, ellenőrzése a
szakképző intézmény feladata.
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-

Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre.

-

A szájmaszk használata a folyosókon, a mosdókban, a közösségi terekben a
távolságtartás betartásával, valamint a csoportosulások elkerülésével együtt kötelező. A
tanórákon az adott szakórát (fejlesztő órát) tartó pedagógus dönti el a szájmaszk
használatát.

-

A tantermeket és az ott lévő eszközöket rendszeresen (óránként) fertőtlenítjük.

-

Véletlenszerűen, érintésmentes lázmérővel testhőmérséklet mérésére sor kerülhet.

-

Az iskolába kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló jöhet.
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál koronavírus
fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni és értesíteni kell az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről. Gyermek esetén a szülő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét
felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt
követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A beteg gyermek felügyeletét ellátó
személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

-

A kollégiumban is kizárólag egészséges, megbetegedés tüneteit nem mutató, magát
egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél, valamint naponta a
testhőmérés és ennek dokumentálása szükséges. A tüneteket mutató személyt azonnal
el kell különíteni.

-

Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók
kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.

-

A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a
megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni. A lakószobákban
csak azok tartózkodjanak, akik abban a szobában laknak. A kollégiumban, ha zárt
közösségi térben (ide nem értve a lakószobát) több személy együttesen tartózkodik, és
a 1,5 méter távolság nem tartható, a maszk használata kötelező. A közös használatú
helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is
térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.
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-

Kollégiumban a férőhelyek 5-15%-át kell üresen fenntartani, elkülönítési és hatósági
karantén céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren
egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság
elkerülése érdekében.

-

A kollégiumban szintenkét a szabályoknak megfelelően kialakítottunk egy elkülönítő
szobát, ahova a beteg gyerekek kerülnek, a szülő vagy gondviselő megérkezéséig. A
kollégiumhoz rendelt orvost haladéktalanul értesítjük, amennyiben koronavírus gyanú
merülne fel. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk
használata kötelező.

-

A szülő köteles az iskolát/ kollégiumot értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!

-

Amennyiben a külföldön tartózkodó tanuló sárga, illetve piros besorolású országból
érkezik, a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik. Ebben az esetben a
tanulónak 10 napig vagy két negatív teszt beigazolódásáig otthon kell maradnia. Erre az
időre az iskola online oktatást biztosít. A tanuló nem jelenhet meg az iskolában/
kollégiumba addig, amíg a negatív teszteredmények rendelkezésre nem állnak.

-

Tünettel rendelkező tanuló / kollégista azonosítás esetén a szülőt értesítjük, az
elkülönítést biztosítjuk, erre a megfelelő helyiséget kijelöltük. Az iskola épületében a
P03 teremet, míg a kollégiumban minden szinten egy szobát kineveztünk elkülönítésre
addig, amíg a szülő meg nem érkezik.

-

Tünettel rendelkező tanuló azonosítás esetén az ügyeletes igazgatóhelyettes /
nevelőtanár értesíti az iskola – kollégium orvosát és a szülőt; az igazgató jelzi a
Centrumnak.

-

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza!
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Továbbra is valljuk, hisszük, hogy a gyermekek nevelése a pedagógusok és a szülők szoros
szövetségével lehet eredményes. Az idei tanévben is számítunk támogató együttműködésükre
a fennálló járványügyi helyzethez alkalmazkodva.

Budapest, 2020. szeptember 03.
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Módosítás

A módosítás az alábbi Korm. rendeletek alapján:

• 478/2020 (XI.3) Korm.rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről
• 484/2020 (XI.10) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről

1. A 484/2020 Korm. rendelet 10. / 17 § pontjai alapján az iskolák a 9. osztálytól digitális
munkarendben működnek, november 11-től.
2. A szakképzésért felelős miniszter egyedi miniszteri határozata alapján a közismereti és
szakmai elméleti tanórákat on-line módon valósítjuk meg, a google classroom és az eKRÉTA segítségével.
3. Azon tanulóknak, illetve oktatóknak on-line oktatáshoz szükséges felszerelést és internet
hozzáférést biztosítunk, akiknek erre nincs lehetősége. Az iskola épülete továbbra is
nyitva lesz 6:00 és 18:00 óra között.
4. A tanuló szerződéssel rendelkező diákok számára a szakmai gyakorlatot gazdasági
környezetben valósítjuk meg. A képzőhelyek függvényében on-line, illetve kontakt órák
keretében.
5. A tanuló szerződéssel nem rendelkezők számára a tanműhelyben szervezzük meg a
gyakorlati órákat, tömbösítve és kisebb létszámban, a járványügyi előírásokat szigorúan
betartva.
6. A foglalkozások teljes ideje alatt a maszk használata kötelező.
7. A jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást on-line módon szervezzük meg.
8.

A tömbösített szakmai órák lebonyolítására helyi óratervet készítünk, amely november
16-tól lép életbe.
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9. Azon tanulók számára, akiknek a gyakorlóhely és a lakhely közötti bejárás nem
megoldható, számukra biztosítjuk a kollégiumi ellátást.
10. Szalagavató bált a járványügyi helyzetre vonatkozó előírások miatt nem rendezhetjük
meg.

Budapest, 2020. november 11.
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1. számú melléklet
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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