
Intézkedési terv a 

BMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikumban 

folyó oktatás-nevelés megszervezésére a járvány elleni védekezés 

idejére 

Készült a FELSŐOKTATÁSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT FELELŐS 

ÁLLAMTITKÁRSÁG ágazati ajánlása alapján. 

Bevezetés 

Jelen Intézkedési terv célja, hogy a járványügyi védekezés során útmutatóul szolgáljon 

iskolánk tanulói és dolgozói számára a 2021/2022-es tanév megkezdéséhez, illetve 

lebonyolításához. 

Az ajánlás elsődleges szempontként a szakképzésben részt vevő személyek élet-, 

egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a szakképzés 

folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a 

koronavírus világjárvány tovább terjedésének megelőzését veszi figyelembe. 

Jelen intézkedési terv érvényes a BMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű 

Technikum (továbbiakban: iskola) teljes területén. 

1. Az iskola feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos 

környezet kialakítása 

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

irányelvek betartása minden, az iskola területére belépő személy számára kötelező. 

1.2. Az iskola épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.  

1.3. A személyi higiéné betartása az iskola minden tanulója és dolgozója, valamint a 

tanulói és dolgozói ügyek intézésére az iskola területére belépő személy részéről 

szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos 

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

kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) 

használatára vonatkozó szabályok betartását. 

1.4. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek, az iskolába belépéskor a portán elhelyezett 

kézfertőtlenítő használata kötelező, illetve az iskola belső tereiben maszk viselése 

ajánlott. Az ügyintézés helyszínén az ügyintézőkön kívül csak és kizárólag egy olyan 

személy tartózkodhat, aki az ügy intézésében érintett. Különösen érvényes ez a 

Titkárságra, és a Gazdagási irodára. Az ügyintézés helyszínéül szolgáló irodán kívül 

várakozók kötelesek az előírt 1,5m-es távolságot egymás között megtartani. 

1.5. A gyakran érintett felületeket (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, 

korlátok stb.) rendszeresen – legalább kétóránként, vagy a tanulócsoportok váltása után 



– fertőtleníteni kell. A kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók folyamatos 

tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentáltan 

kell megtörténnie. Ezen eszközök használata során minden használó számára javasolt a 

saját egészségének megóvása védőeszközök használatával. 

1.6. Fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő 

takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A 

fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran 

érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, 

villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, 

egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható 

falfelületek a felületnek megfelelő vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek. 

1.7. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. 

1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében 

kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az 

ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az 

olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és 

kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil 

légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő-utánpótlás 

történik kültérből. A készülékek hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran kell fertőtleníteni, 

engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott 

igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. 

2. A tanórák látogatása, a beiratkozás 

2.1. Az iskolát csak a koronavírus tüneteit egyáltalán nem mutató, egészséges tanulók 

és dolgozók látogathatják. Bármely tünet előfordulása esetén a tanuló, vagy az oktató 

köteles otthon maradni, erről az iskolát értesíteni és a háziorvosával a kapcsolat felvenni. 

Az otthon maradó tanulók a tananyag pótlásáról gondoskodni kötelesek, ehhez 

segítségként az oktatók a Google Classroomon keresztül eljuttatják a megtanulandó 

tananyagot. 

2.2 Az iskola épületébe való belépéskor testhőmérséklet mérés kötelező mind a tanulók, 

képzésben részt vevők, mind az oktatók és az intézmény más alkalmazottai tekintetében, 

valamint a jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából érkezők esetében. 

2.3. Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban 

meghatározottnál magasabb testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet 

jelentkezik, az intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell 

távoznia és a háziorvosával a kapcsolatot felvennie. 



2.4. 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. 

2.5. Az iskolába belépő tanulók és dolgozók minden egyes belépéskor kézfertőtlenítésen 

kell átessenek. Aki a kéz fertőtlenítését megtagadja, az kizárható az iskolai kontakt 

oktatásból. 

2.6. Az iskola zárt helyiségeiben – amennyiben a biztonságos szociális távolság nem 

biztosítható – a szájat és orrot eltakaró maszk használata mindenki számára ajánlott. A 

maszkokat mindenkinek saját magának kell beszereznie. 

2.7. A jelenléti tanórákat az iskolában úgy szervezzük, hogy a tantermekben a tanulók 

között az előírt 1,5-es távolság lehetőleg meglegyen. Amennyiben ez nem megoldható, 

abban az esetben a folyamatos szellőztetést biztosítani kell. 

2.8. Az iskola folyosóin a szünetekben a maszk használata nem kötelező, de 

ajánlott! 

2.9. A rendkívül szűkös hely miatt a B épület 2-3. emeletének folyosóin a 

szünetekben tanulók nem tartózkodhatnak. Ehelyett vagy a tanteremben 

maradnak tanári felügyelet mellett, vagy pedig az udvarra mennek le. 

2.10. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. 

Tornatermi foglalkozások esetén az órák alatt a terem szellőztetéséről gondoskodni kell. 

Az órák során célszerű mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket lehetőleg állandó beosztású 

párokban, kiscsoportokban kell végezni. 

2.11. Az informatikai termekben történő kontakt órák megtartása során a terembe 

belépéskor minden tanuló köteles a kezét az ott elhelyezett vírusölő folyadékkal 

fertőtleníteni. Ennek megtörténte a tanuló felelőssége, ellenőrzése az órát tartó oktató 

feladata.  

2.12. A közösségi terekben egyszerre csak annyi személy tartózkodhat, hogy betartható 

legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára 

elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a 

védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején javasolt 

a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.  

2.13. A szülői és egyéb munka értekezletek megtartása online formában is lehetséges. 

2.14. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás 

során az elektronikus levelezést, illetve a KRÉTA tanulmányi rendszeren keresztüli 

lehetőségeket szükséges használni. Mindemellett a beadandó dokumentumok, 

dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítjuk, melynek 

során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására. 



2.15. Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat javasoljuk belföldi 

helyszíneken megvalósítani. 

2.16. A koronavírus iskolában történő megjelenésekor Budapest Főváros 

Kormányhivatala illetékes kerületi kirendeltsége Népegészségügyi Osztály 

határozatában megfogalmazottak alapján járunk el. Ezzel egyidejűleg a határozat 

tartalmáról értesítjük a Szakképzési centrumot, az értintett tanulókat, illetve a 

szülőket. Rendkívüli esetben digitális oktatás elrendelése is megtörténhet a pozitív 

teszteredmény tudomásulvételétől számított legfeljebb 10 naptári napra. Az online 

oktatás elsődleges eszközei a Google Classroom és a KRÉTA rendszerek. 

2.17. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a 

szülő a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell 

tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül 

a részére a járványügyi hatóság által előírt karantén időszakára. 

2.18. A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. § (1) bekezdés c) pontjának értelmében az 

intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak 

tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, 

ugyanakkor a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg 

nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan 

alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult 

intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében 

aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia. 

2.19. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban. 

2.20. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 

ellenőrzése és támogatása az oktatók és a tanulók online vagy más, személyes 

találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával 

– történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól 

az iskolát meghatározott eljárásrend szerint látogathatják. 

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra a 

számítógépes termekre vonatkozó általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A 

gyakorlat megkezdése előtt minden tanuló és oktató számára kötelező a szappanos 

kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén 

biztosítjuk. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a 

maszk használata ajánlott. 



3.2. 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. 

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

az általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel köteles 

megtisztítani. 

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

kell tartani. 

3.5. A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor akkor is ajánlott 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. 

4. A számonkérés, beszámolás rendje 

4.1. A szóbeli számonkérések a jelenléti órák esetében az eddigiekben megszokott 

módon történik. 

4.2. Online oktatási rend esetében a szóbeli számonkérés napja, érintett területe, 

valamint a várható létszáma előre tervezetten kerül meghatározásra. Az erről szóló 

tájékoztatást a tanulók a Google Classroom rendszeren keresztül kapják meg. 

4.3. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása 

szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. 

Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után javíthatók a higiénés szabályok 

betartásával. 

4.4. A számonkéréseken kizárólag egészséges, a COVID-19 vírusra jellemző tüneteket 

nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt. 

4.5. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres 

védőtávolság nem tartható, maszk viselése ajánlott. Ez a tanuló saját felelőssége. 

Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges amunkafelületeken és a segédeszközökön. 

5. Intézkedés rosszul lévő tanuló esetében 

5.1 Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-

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

nagykorú tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a 

figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló 

háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el. 

5.2. A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 



5.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, 

házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, az NNK által kiadott aktuális 

eljárásrendnek megfelelően kell ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

5.4. A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással, kórházi zárójelentéssel térhet vissza, melyet az intézménynek el kell 

fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

5.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló a koronavírus okozta járványügyi 

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

mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

Jelent intézkedési terv 2021. szeptember 20. napján lép hatályba. 

 

Budapest, 2021. szeptember 17. 

 

        Varsóci Károly 

               igazgató 


