
 

Szegedi SZC 

Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 

  6722 Szeged, Gutenberg u. 11.  info@vasvari.org 

  62/ 425-322; 426-202; 420-181 OM azonosító: 203052  
Szegedi SZC 

 

 1 

Iktatószám: NSZFH/szeszc-vasvari/1215-1/2021 

 

 

 

 

2021. július 05-től érvényes  

ELJÁRÁSREND 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYHELYZET SORÁN 

 

A SZEGEDI SZC VASVÁRI PÁL 

GAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUMBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Szeged, 2021. július 05. 

 

 Sutka Irén 

 igazgató 

  



 

Szegedi SZC 

Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 

  6722 Szeged, Gutenberg u. 11.  info@vasvari.org 

  62/ 425-322; 426-202; 420-181 OM azonosító: 203052  
Szegedi SZC 

 

 2 

Jelen eljárásrend a korábbiakban kihirdetett 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet, 104/2021. 

(III.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.), SZFHÁT/36453/2021-ITM egyedi miniszteri 

határozat, valamint az azt meghosszabbító SZFHÁT/46260-4/2021-ITM egyedi miniszteri 

határozat, továbbá az SZFHÁT/47809/2021-ITM egyedi miniszteri határozat, SZFHÁT/47809-

3/2021-ITM egyedi miniszteri határozat, a 167/2021. (IV.9.) Kormányrendelet, a 177/2021. 

(IV.15.) Kormányrendelet, 4/2021. (IV. 22.) BM rendelet, a 250/2021. (V.17.) 

Kormányrendelet, a 251/2021. (V.17.) Kormányrendelet, a 252/2021. (V.17.) 

Kormányrendelet, a 264/2021. (V. 21.) Kormányrendelet, a 271/2021. (V.21.) 

Kormányrendelet, valamint az 5/2021. (VII. 2.) BM határozat alapján készült el a 2021. július 

05-től érvényes nevelési-oktatási munkarendre vonatkozóan. 

Az eljárásrend elsődleges szempontként a szakképzésben résztvevő személyek élet-, egészség-, 

személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a szakképzés folyamatosságának és az 

intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány 

továbbterjedésének megelőzését veszi figyelembe. 

I. Általános elvek 

1. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges 

egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

1.1 Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek 

betartása mindenki számára kötelező. 

1.2 Iskolánk épületét egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy 

látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.  

1.3 A személyi higiéné betartása iskolánk minden tanulója és dolgozója, valamint látogatója 

részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos 

kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését  A 

Szakképzési Centrummal, illetve annak iskoláival sem munkaviszonyban, sem tanulói vagy 

felnőttképzési jogviszonyban nem álló személyek számára az iskolába történő belépéskor 

javasolt a maszk használata. Javasolt a maszk használata azok számára is, akik az iskola 

munkavállalói és nevezett külső személyekkel kapcsolatba kerülnek, arra az időtartamra, amíg 

a kapcsolattartás fennáll. A bejáratnál kötelező kézfertőtlenítést végezni (fertőtlenítőszert az 

iskola biztosít) és betartani a 1,5 méteres védőtávolságot.  
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1.4 Amennyiben valakinél az iskola épületébe való belépéskor a fertőzésre utaló jellemző tünet 

jelentkezik, az intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a 

háziorvosával a kapcsolatot felvennie.  

1.5 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. 

1.6 A megfelelő fizikai távolságtartás betartása érdekében az iskolába belépéskor 1,5 méteres 

távolságot kell tartani. 

1.7 Fokozottan ügyelünk az intézmény minden - oktatási, sport, étkezési, közösségi, könyvtári 

stb. - helyiségének tisztaságára, megfelelő (virucid) kéz- és felületfertőtlenítő és takarítószerek 

használatára. Ezek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodunk, melynek 

dokumentálása a készletért felelős gazdasági dolgozó, ellenőrzése a gazdasági csoportvezető 

feladata. 

1.8 A gyakran érintett felületeket a takarítónők rendszeresen – legalább kétóránként – 

fertőtlenítik (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok, számítógépek 

billentyűzete stb.) Ennek dokumentálása a takarítónők, ellenőrzése a műszaki vezető feladata. 

1.9 Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet fordítunk a folyamatos, rendszeres természetes és mesterséges szellőztetésre. 

Mindezek ellenőrzése a szakképző intézmény vezetésének feladata. 

1.10 Gondoskodunk az iskolánkba érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális 

házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány 

miatti korlátozásokról. A tájékoztatás az épületben elhelyezett figyelmeztető feliratokon, 

plakátokon és a honlapon keresztül történik. 

1.11 Iskolánk belső intézkedési terveinek, szabályzataiban foglaltaknak fokozott betartása és 

betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok kiegészítése és 

rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva az iskolavezetés feladata. 

Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett az intézmény 

vezetője, valamint szakképzési centrum esetében a főigazgató és a kancellár az intézményi 

sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat.  

1.12 Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre, vagy annak gyanújára 

utaló jelet azonosítunk iskolánkban, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelően azonnal 
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tájékoztatjuk a szakképzési centrum főigazgatóját, aki elrendeli a szükséges intézkedéseket, és 

azokról a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatást nyújt a 2. melléklet szerint 

az NSZFH részére. 

 

2. Kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás során elsősorban az elektronikus levelezést, illetve 

a KRÉTA tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket alkalmazzuk. 

 

3. Az összefüggő szakmai gyakorlatok megvalósítása 

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

rendszabályok vonatkoznak. 

3.2 A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató 

személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.  

3.3 A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos 

kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítjuk.  

 

4. Kollégiumi tanulók helyzete 

Az összefüggő szakmai gyakorlatok ideje alatt a kollégiumi elhelyezés folyamatos. 

Kollégiumban elhelyezett tanulóinkkal az osztályfőnökök folyamatosan tartják a kapcsolatot. 

A tanulók esetleges karanténba helyezéséről napra készen informálódnak és tájékoztatják az 

iskola igazgatóját.  

 

5. Sportlétesítmények használata 

5.1 Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.  

5.2 A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében előnyben részesítjük a kiscsoportos 

tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekszünk a legalább 2 méteres 

védőtávolság folyamatos betartására.  
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5.3 A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztjuk, hogy egyszerre minél 

kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.  

5.4 A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható 

feladatokra helyezünk hangsúlyt. 

5.5 A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek higiéniai állapotának fenntartása során 

az előírt takarítási útmutatót teljes körűen betartjuk. 

 

6. Rendezvények 

Az iskolai rendezvényeket a hatályos jogszabályok előírásainak betartásával szervezzük meg. 

 

7. Eljárásrend koronavírus gyanú esetében 

Amennyiben az iskolánkkal jogviszonyban álló tanuló, oktató vagy egyéb dolgozó igazolt 

koronavírus-fertőzéséről tudomást szerez, azt haladéktalanul be kell jelentenie az iskola 

igazgatójának telefonon (+36-30/572-4636) és a vezetoseg@vasvari.org e-mail címen. Az 

igazgató a főigazgató felé tartozik azonnali jelentési kötelezettséggel. 

Az érintett intézményben a helyiségek fertőtlenítését azonnal meg kell kezdeni. 

A 417/2020. (VIII.30.) Korm.rendelet alapján a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés 

vagy fertőzött személyek megjelenése veszélyhelyzetnek minősül, ennek megfelelően igazolt 

koronavírus fertőzés esetén a helyzet áttekintését követően az intézményvezető javaslatára a 

főigazgató elrendeli a szükséges intézkedéseket és azokról a járványügyi szabályoknak 

megfelelően azonnali tájékoztatást nyújt az NSZFH részére. 

 

II. Speciális intézményi elvek 

1. A tanulók, szülők, dolgozók, duális képzőhelyek tájékoztatásának eszközei, csatornái 

Alapelv, hogy a szülők, tanulók, a duális képzőhelyek és iskolánk összes dolgozója a 

legrövidebb időn belül, hiteles tájékoztatást kapjon az őket érintő változásokról, feladatokról. 

Iskolánk a következő tájékoztatási platformokat alkalmazza a szülők, tanulók, duális 

képzőhelyek és dolgozók tájékoztatására: 

- iskolánk honlapja, 

mailto:vezetoseg@vasvari.org
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- iskolánk közösségi oldala (Facebook), 

- KRÉTA-rendszer üzenőfala, e-ügyintézési oldala, 

- az iskola bármely egyéb elérhetősége: telefon, e-mail. 

Minden olyan tájékoztatás, amely egységesen érint tanulókat, szülőket, duális képzőhelyeket 

vagy dolgozókat, annak kommunikálása iskolánk honlapján, közösségi oldalán és központi 

e-mail címén keresztül történik. 

A Szegedi Szakképzési Centrumból érkező információkat és az iskolánk által kidolgozott 

eljárásrendet több csatornán keresztül, elsősorban honlapunkon, valamint a KRÉTA felületen, 

központi levelezőrendszerünkön keresztül, illetve közösségi oldalunkon továbbítjuk a 

tanulóknak, szülőknek, duális képzőhelyeknek és dolgozóknak. 

Iskolánk kommunikációjáért az igazgató felelős. 

 

2. Az intézményben az egységes feladatellátás koordinálására és nyomon követésére 

létrehozott munkacsoportok tagjai, működésük rendje, felelősségi körük 

A) Digitális munkacsoport: 

Feladata: digitális oktatás támogatása:  

 a tanulókkal, szülőkkel, oktatókkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő 

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;  

 tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;  

 a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés, 

kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások 

köre, lakhatási körülmények) aktuális állapota felmérésének rendjének kialakítása, 

beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása:  

 A felmérés kiterjed az intézményre, az oktatókra és a tanulókra is. 

Iskolánk digitális munkacsoportjának tagjai: 

Molnár Edit szakmai igazgatóhelyettes, Bálint Róbert informatika szakos oktató, Zsembery 

Róbert rendszergazda. 

A digitális munkacsoport – amennyiben az egészségügyi helyzet úgy hozza - ügyeleti rendben 

ülésezik, de online és telefonon a digitális munkacsoport tagjainak folyamatosan elérhetőnek 

kell lennie. 

B) Oktatásszervezési munkacsoport 
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Feladata:  

 eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, és/vagy évfolyamok szerint;  

 gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);  

 étkezés rendjének ütemezett meghatározása;  

 a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje;  

 kollégiumokban a már kialakított protokoll szerint;  

 az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói 

részvétel szabályainak meghatározása;  

 szülői tájékoztatók, értekezletek rendje;  

 az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől 

való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás 

feltételeinek biztosítottságára. 

Iskolánk oktatásszervezési munkacsoportjának tagjai: 

Király-Török Annamária pedagógiai igazgatóhelyettes, Magdáné Német Ildikó gazdasági 

munkaközösség-vezető, Kádár Tünde informatika munkaközösség-vezető. 

Az oktatásszervezési munkacsoport – amennyiben az egészségügyi helyzet úgy hozza - ügyeleti 

rendben ülésezik, de online és telefonon az oktatásszervezési munkacsoport tagjainak 

folyamatosan elérhetőnek kell lennie. 

C) Egészségügyi munkacsoport 

Feladata:  

 épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok  

 a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, 

ellenőrzési rend meghatározása;  

 távolságtartás szabályainak meghatározása;  

 a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása;  

 hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;  

 a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így 

különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők 

karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok. 
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Iskolánk egészségügyi munkacsoportjának tagjai: 

Dóka Zoltán általános igazgatóhelyettes, Nacsa Roland műszaki vezető, Csizmadiáné Máthé 

Evelin gazdasági dolgozó, Benkovics Irén iskolai védőnő. 

Az egészségügyi munkacsoport – amennyiben az egészségügyi helyzet úgy hozza - ügyeleti 

rendben ülésezik, de online és telefonon az egészségügyi munkacsoport tagjainak folyamatosan 

elérhetőnek kell lennie. 

3. Egyéb intézkedések 

3.1 Duális képzőhelyek 

A duális partnereknél folyó képzés esetében követni kell az egészségügyi előírásokat. 

3.2 Étkeztetés 

Az étkeztetéssel kapcsolatos mindennemű változásról folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket és 

a tanulókat a szokásos kommunikációs csatornákon keresztül. Az NGSZ-szel folyamatos a 

kapcsolattartás.  

3.3 Felnőttképzés 

A SZSZC felnőttképzési tevékenységéhez keretet biztosító, az iskolánkhoz kötött 

regisztrációval kapcsolatos feladatokhoz minden támogatást megadunk az SZSZC 

felnőttképzési osztályának. Tanfolyami rendszerű felnőttképzést iskolánk ebben a tanévben nem 

indított. 

3.4 Projektek 

A konzorciumvezető iránymutatása, valamint az Irányító Hatóság állásfoglalásának 

megfelelően veszünk részt a Centrum szintű projektekben. 

3.5 Tájékoztatók, értekezletek 

- Az éves munkatervben rögzített tájékoztatókat, értekezleteket elsősorban online 

formában tartjuk meg.  

- A vezetői értekezletek és a nem oktatók részvételével folytatott, kis létszámú 

megbeszélések esetében - amennyiben az online forma nem valósítható meg - a 

megfelelő védőtávolság betartása kötelező. 

3.6 Infrastruktúra felmérés, frissítése, gépkarbantartás, szolgáltatások ellenőrzése 
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- A digitális infrastruktúrához kapcsolódó felmérés, a felmérések frissítése, a gépek 

karbantartása, valamint a szolgáltatások ellenőrzése az iskola azonnali és folyamatos 

feladata. Felelőse az igazgató, de a megjelölt feladatokat az iskolai munkatársakkal 

együttműködve végzi a rendszergazda bevonásával. 

- A felmérés eredményét megküldi a Szegedi SZC számára. Az infrastruktúrával 

kapcsolatos intézkedésekre engedélyt a kancellár adhat. 

 

4. Operatív feladatok COVID-gyanú esetén 

Abban az esetben, ha a Szegedi Szakképzési Centrum bármely tanulója vagy alkalmazottja 

bizonyítottan COVID19 vírussal fertőzött személlyel kontaktált, de a góckutatás nem érinti őt, 

akkor fokozott egészségügyi szabályok (maszk, távolságtartás, fertőtlenítés) betartása mellett 

az iskolát látogathatja. Amennyiben bármely tünetet tapasztal magán, abban az esetben nem 

jelenhet meg az iskolában és azonnal vegye fel a kapcsolatot háziorvosával. Ezt követően a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ dönt a szükséges eljárásról. Abban az esetben, ha a 

góckutatás kapcsán felmerül bármely alkalmazott vagy tanuló érintettsége, akkor a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (NNK) és/vagy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 

(CSMKH) Népegészségügyi Főosztály egészségügyi iránymutatásának megfelelően és a 

Szegedi Szakképzési Centrum és az érintett intézmény eljárásrendjének megfelelően kell 

eljárni. 

Minden iskolában külön helységet biztosítani kell arra, hogy a felmerülő COVID19 gyanús 

eseteket azonnal el tudják különíteni. Iskolánkban ez a helyiség a kémia szertár, amely az 

alagsori lejáró felől is megközelíthető. Ebben a helységben fokozottan ügyelni kell az 

egészségügyi előírásokra. 

Ha az NNK/CSMKH Népegészségügyi Főosztálya karanténba helyezi az alkalmazottat, arról 

neki hivatalosan értesítenie kell a munkahelyi felettesét, mely esetben az igazgatónak értesítési 

kötelezettsége van a Centrum felé. 

Igazolt pozitív eredményről azonnal értesítéssel kell lenni a közvetlen felettesnek, azt 

haladéktalanul be kell jelenteni az iskola igazgatójának. A védőfelszerelések előírás szerinti 

használata és a használat betartatása, valamint a folyamatos és a fent felsorolt esetekben a soron 

kívüli fertőtlenítés minden esetben kötelező. 
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Mellékletek 

1. számú melléklet: A koronavírus fertőzés tünetei 

2. számú melléklet: A koronavírus fertőzésekkel kapcsolatos információáramlás 

a szakképző intézményekben 
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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. 

2. számú melléklet 

 


