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1. Bevezetés 

Az intézkedési terv célja a megelőző intézkedésekkel 
- az iskolai közösség minden tagjának élet-, egészségvédelme, 
- a tanév megkezdése, lebonyolítása, 
- az intézményi működés stabilitásának garantálása, 
- a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzése. 

 

Az intézkedési terv személyi hatálya kiterjed: 
- az egész intézményre, 
- minden diákra, diák törvényes képviselőjére, 
- minden oktatóra, 
- minden technikai dolgozóra, 
- minden, az épületbe belépő személyre. 

 

Az intézkedési terv időbeli hatálya  
 
Hatályba lépés: 2020. szeptember 1. 
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a 
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok 
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figyelembevételével kerül sor. Az intézkedési terv folyamatos aktualizálása kiemelt 
jelentőségű.  
 
 
Az intézményi intézkedési terveket a fenntartó az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium rendelkezésére szükséges bocsájtani. Az ágazati irányító a szakképző 
intézmény intézkedési tervét megvizsgálja, és amennyiben szükséges, további 
intézkedéseket kezdeményez a fenntartónál. 
 
 

Felkészülés a tanévkezdésre 
 
Iskolánkban alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk, a fertőtlenítő 
nagytakarítás elvégzése a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) 
ajánlásának figyelembevételével történt meg. A rendszeres fertőtlenítő takarítás 
elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek beszerzésének anyagi biztosítása a 
BGSZC feladata, beszerzése az intézményé.  
 
A tanév elején az augusztusban külföldön ját diákok a hazaérkezésüktől számítva 14 napig ne 
jöjjenek iskolába, a hiányzást a szülő igazolhatja.  
 
 
 

2. A biztonságos környezet kialakítása 
 

2.1 Az egészség megőrzését célzó intézkedési terv mindenki számára kötelező. 
 

2.2 Az intézmény épületét, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus 
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés 
jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 
2.3 A személyi higiéné betartása az intézmény minden tagja 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. 

 
2.4 A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül 

fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait 
figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet 
jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani 
(reggeli bejárat, büfé előtt, ebédlő, stb.). 

 
2.5 Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek az  intézményben maszk viselése 

kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban 
történő kialakítása kötelező. 
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2.6 Virucid kézfertőtlenítő szereket, felületfertőtlenítő szerek és takarítószereket kell 
használni.  A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által 
magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő 
koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- 
és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről 
gondoskodni szükséges. Ezeket dokumentáljuk, ellenőrizzük. 

 
2.7 A gyakran érintett felületeket rendszeresen ( kétóránként) fertőtleníteni 

(ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok, kávégép stb.) szükséges virucid 
fertőtlenítőszerrel. Ezeket dokumentáljuk, ellenőrizzük. 

 
2.8 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. A klímákat ne használjuk a tantermekben. 

 
2.9 Az intézkedési tervben foglaltak megtartása mellett az intézmény igazgatója, 

valamint szakképzési centrum esetében a főigazgató és a kancellár az intézményi 
sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat. 

 
 

3. Diákok iskolalátogatása 
 

3.1 Az iskola házirendje továbbra is érvényben van.  A házirend és jelen intézkedési terv 
eltérő utasítása esetén az intézkedési tervet kell betartani. 

 
3.2 Az intézmény épületét, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató diák látogathatja. 
 

3.3 Amennyiben a szülők a gyermeknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő 
köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 
van. 

 
3.4 Amennyiben az oktató a diáknál tüneteket észlelnek, azonnal haza kell küldeni. A 

diák megkeresi az épületben az osztályfőnököt (vagy helyettest), a lépcsőházban 
kirakott órarend segít. Az épületből való távozást elég csak az osztályfőnöknek 
engedélyezni, aláírni a kilépő papírt. Ezzel egyidőben az osztályfőnök kötelessége a 
szülőt értesíteni, hogy a diák elhagyta az épületet. 

 
3.5 A diák az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem 
bírálhatja felül. 

 
3.6 A szülő által igazolható napok száma 15 nap! 
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4. A tanórák megszervezése 

 
A nap eleji első óra továbbra is 8:30-kor kell kezdődjön, hogy diákjaink nagyobb 
biztonságban, kisebb tömegben tudjanak a tömegközlekedéssel utazni. 
 
A tanórákat a szokásos rendszertől (a diákok minden óra után más terembe mentek, azaz 
„vándoroltak”) eltérően szervezzük meg a 2020/21-es tanévben: a vándorlások számát 
minimalizáljuk az új órarend alapján. 
 
A tanterem kapacitása és a diákok létszáma alapján: 
 

4.1. „Nagy terem” – „egész osztály”:  
- a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tanórákon részt vevő tanulók 
számára a maszk viselése kötelező. 

 
4.2. „Nagy terem” – fél osztály: 

-  ha a 1,5 méteres védőtávolság tartható, a tanórákon részt vevő tanulók számára 
a maszk viselése ajánlott 
-  ha a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk viselése kötelező. 

 
4.3. „Kis terem” – „fél osztály”:  

- a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tanórákon részt vevő tanulók 
számára a maszk viselése kötelező. 

 
4.4. Az oktató  a tanteremben, tanóra alatt a diákoktól a 1,5 méter távolságot be tudja 

tartani, akkor számára a maszk használata nem kötelező (ajánlott). 
 
4.5 A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani 

szükséges. Ezt dokumentálni kell. 
 

 
 

5. Közösségi terek 
 

5.1 Az intézményi csoportosulásokat meg kell előzni az épület bármely részén. Ezért 
ajánljuk, hogy a diákok csak szükséges esetben hagyják el napközben az 
osztálytermeiket: másik tanterem, mosdó, ebédlő, büfé. 

 
5.2 Közösségi terek: folyosó, mosdó. 

 
5.3 A közösségi terekben törekedjünk a 1,5 méteres védőtávolság betartására. 

 
5.4 A maszk használata közösségi terekben kötelező. 

 
5.5 A büfé előtti sorbaálláskor a 1,5 méteres védőtávolságot be kell tartani. 

 
5.6 A közösségi terekben az étkezés tilos. 
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5.7 Az ebédlőben később meghatározott létszám lehet, az ebédelés előre név szerint 
beosztott rend szerint zajlik. 

 
5.8 Az iskola WC-k nem rendeltetésszerű használata a járványügyi védekezés 

veszélyeztetése, a szankciók erősebbek a házirendben leírtaknál. 
 
 
 

6. Tanévnyitó, egyéb rendezvények megtartása  
 

6.1 A tanévnyitót – lehetőség szerint a szabadban – úgy szükséges megszervezni, hogy a 
jelenlévők összlétszáma a 200  főt  ne  haladja  meg.  A maszk használata kötelező. 

 
6.2 A tanulói létszám és az 500 fős korlát figyelembevételével több tanévnyitó 

rendezvény is tartható intézményenként, illetve a rendezvény online közvetítése is 
javasolható. 

 
6.3 A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a 1,5 

méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság 
tartható, a maszk viselése ajánlott. 

 
6.4  A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell. 

 
6.5 Osztálykirándulásokat nem szervezünk. 

 
 

7. Tanári szoba 
7.1  A tanári szobákban, titkárságon, igazgatóhelyettesi irodában, gazdasági irodában a 

maszk használata kötelező. 
 

7.2 A tanári szobákban a maszk használata elhagyható a tanítási órák alatt, ha a 1,5 méter 
távolság betartható. 

 
 

8. Tornaterem használata, egyéb szabadidős tevékenységek 
 

8.1 Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket 
nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve oktató vehet részt. 

 
8.2 A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a 

kiscsoportos tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 
1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására. 

 
8.3 A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül 

megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni. 
 

8.4 Az  öltözők higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató 
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teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának 
alkalmazására) szükséges. 

 
8.5 Zuhanyzók használata tilos. 

 
8.6 Az öltözők használatának minimalizálása érdekében a heti 3 testnevelés órát 

tömbösítve tartjuk, egyszerre egy napon. A nap eleji testnevelés órák 7:40-kor 
kezdődnek. 

 
8.7 Törekedni kell, hogy a testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren 

tartsuk. 
 
 

9. Kapcsolattartási formák 
 
A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során 
az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket 
széleskörűen kell alkalmazni. 
 

9.1 Minden diák, oktató rendelkezik hunfalvys email címmel, ezt kötelező használni, 
folyamatosan nyomon követni. 

9.2 Intézményünkben minden oktató egységesen Google Classroom-ot használ mint 
oktatási platform. 

9.3 A Google Classroom tanulócsoportjait minden oktató létrehozza 2020. szeptember 
3-ig, minden diákot felvesz a csoportba. 

9.4 A Google Classroom csoportokba minden diáknak kötelező bejelentkezni 2020. 
szeptember 8-ig. 

 
 

10. Online oktatás 
 
Intézményünk alapvetően a jelenléti oktatást preferálja.  
2020. szeptemberének elején ki kell dolgozni: 

- a „hibrid” oktatás részleteit, 
- az esetleges teljes online oktatás feltételeit, szabályait. 

 
 
Budapest, 2020. augusztus 31. 
 
Plánk Tibor, igazgató 
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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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2. számú melléklet 
 

Kockázatszűrő  kérdőív 
 

1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult 
 

• láz vagy hőemelkedés (37,5 C); 
• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom; 
• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel; 
• torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése, 
• émelygés, hányás, hasmenés? 

 
2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő 
beteggel? 

 
3. Érintkezett-e   az   elmúlt   14   nap   során   olyan   személlyel,   akit   hatósági 
karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? 

 
4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget? 

 
5. Érintkezett-e  az  elmúlt  14  napban  olyan  emberrel,  akinek  láza,  köhögése, 
légszomja volt? 

 
Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése. 
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