A BGSZC Békésy György Technikum járványügyi intézkedései 2021. március
8-tól

Bevezetés
Járványügyi intézkedéseinket fenntartónk, az ITM 2021. március 5-én kelt járványügyi
tájékoztatásával összhangban, az intézményi sajátosságok figyelembevételével hoztuk meg.
Elsődleges szempont tanulóink és dolgozóink egészségének védelme, az intézményi működés
stabilitásának garantálása, valamint a koronavírus járvány továbbterjedésének megelőzése.
Járványügyi intézkedési tervünket a honlapunkon közzétesszük, és a szülőket a Kréta
rendszeren keresztül is tájékoztatjuk.
Iskolánkban a tantermen kívüli, digitális munkarendben történő oktatás akadálymentes
lebonyolítása érdekében digitális, oktatásszervezési és egészségügyi munkacsoportot hoztunk
létre.
Digitális munkacsoport
A digitális oktatás támogatása céljából:


a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő
kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;



tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása; (járványügyi
helyzettől függetlenül is feladat a szakképzés tartalmi és módszertani megújulása
kapcsán)



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, a pedagógusokra és a tanulókra is.

Oktatásszervezési munkacsoport
Feladata:
• eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg
elhelyezés szerint;
• gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);

• étkezés rendjének ütemezett meghatározása;
• a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje;
• 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,

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;
gyakorlati oktatás lehetősége;
tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai: elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése; - felügyelet
biztosítása; - hozzátartozó értesítése és tájékoztatása; - azonosított kontaktok
elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása; - 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.

Járványügyi intézkedések intézményünkben
Egészségügyi - higiéniai intézkedések


A napi szintű takarítás tartalmazza a felmosást, a használt felületek fertőtlenítését
(asztalok, kilincsek) a mosdók fertőtlenítő takarítását. A felmosáshoz, fertőtlenítéshez
virucid hatóanyagú szereket alkalmazunk. A gyakran érintett felületeket pl.
ajtókilincsek, korlátok rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtlenítjük, és ezt
dokumentáljuk.



A mosdókban és az ebédlőben kézfertőtlenítő szappant raktunk ki.



A folyosókon, a bejáratoknál kézfertőtlenítő flakonokat, ill. készülékeket helyeztünk
ki, amelyeket a takarítók rendszeresen ellenőriznek és utántöltenek.



Az iskola folyosóin tájékoztató plakátokat helyeztünk ki az alapvető betartandó
higiéniai szabályokról (kézfertőtlenítés, szájmaszk viselése), a mosdókban plakát
mutatja be a helyes kézmosás lépéseit.



Érintésmentes lázmérőket szereztünk be, melyet a beléptetésnél használunk.



A szájmaszk viselése a folyosókon, a mellékhelyiségekben, ügyintézésnél és az
minden iskolában tartózkodó személy számára egyaránt kötelező, osztálytermekben a
1,5 méteres védőtávolság hiányában.



Az intézmény épületeit, rendezvényeit, foglalkozásait kizárólag a járványügyi
készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet
5. § (1) bekezdésében meghatározott, egészséges, koronavírus 2 megbetegedés tüneteit
nem mutató személy látogathatja.



Tanulók oktatási célból nem látogathatják az iskolát.



A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szakképző intézmény épületébe való
belépéskor lázmérés kötelező minden személy tekintetében. 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. 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.



A beteg tanuló, ill. dolgozó elkülönítésére egy külön helyiséget - a 119-es öltözőt jelöltük ki. Az elkülönítéssel egyidejűleg értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost,
aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a
szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni
arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A
fertőzésgyanús személy a meghatározott legrövidebb útvonalon hagyhatja el az
iskolát. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza.



A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül, továbbá az
iskolába belépéskor 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 jeleztünk. A 1,5 méteres távolság kötelező
betartására fokozottan figyelni kell a belépéskor kötelező testhőmérséklet mérés során
is.



A portásfülke és az ebédlő plexi- illetve üvegfallal van elválasztva a közösségi
terektől.



Az iskolába érkezőket a portás tájékoztatja a legfontosabb szabályainkról
(maszkviselés, 1,5 méteres védőtávolság, lázmérés, kézfertőtlenítés)



A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes tájékoztatást kaptak.
(Köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a
használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg
kézfertőtlenítés.)

Oktatásszervezési intézkedések


A tanárok és technikai dolgozók megismerték az ITM járványügyi tájékoztatását.



Jelen járványügyi helyzetben a digitális oktatási formát alkalmazzuk.



Ebben a helyzetben online módon biztosítjuk a konzultáció lehetőséget az érettségi,
szakmai és alapvizsgára készülő tanulók számára.



A duális szakképzési osztályokban tanulók külső gyakorlatát a gyakorlóhellyel történt
egyeztetést követően digitálisan vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat
biztosításával, elméletigényes tananyagelemek előtérbe helyezésével biztosítjuk.



Iskolai rendezvényeket nem szervezünk.



Az írásos tájékoztatókat az iskola honlapján vagy az e-KRÉTA rendszerén belül
juttatjuk el minden szülőhöz. A tanulókat az osztályfőnök szintén az e-KRÉTÁ-n
keresztül, illetve az „osztálycsoportba” eljuttatott információk révén tájékoztatja.



Szülői értekezletet online formában szervezünk, szükség esetén.



Az osztályfőnökök a szülőktől tudomásukra jutott, más kollégákat is érintő
információkat (pl. hiányzás, online munka akadálya) kötelesek eljuttatni az
érintetteknek.

Járványügyi intézkedések a tanulók számára


Tanulók az iskolát nem látogathatják.



Ügyintézés céljából elsősorban az elektronikus, online utakat vegyék igénybe!
Amennyiben ez nem megoldható, időpont egyeztetést követően keressék fel az
ügyintézésben érintett személyt. Az iskola bejáratainál belépéskor mindenki köteles a
kezét fertőtleníteni. A portás köteles belépők hőmérsékletét mérni. Az Intézménybe
történő belépés kizárólag szájmaszkban történhet.

Előírások, kérések a szülők számára


Kérjük, biztosítsák és ellenőrizzék gyermekük részvételét az online oktatásban,
kövessék nyomon az e-Kréta rendszeren belül iskolai előmenetelét!



Ügyintézés céljából elsősorban az elektronikus, online utakat vegyék igénybe!
Amennyiben ez nem megoldható, időpont egyeztetést követően keressék fel az
ügyintézésben érintett személyt. Az iskola bejáratainál belépéskor mindenki köteles a
kezét fertőtleníteni. A portás köteles belépők hőmérsékletét mérni. Az Intézménybe
történő belépés kizárólag szájmaszkban történhet.



Oktatóinkkal e-mail-ben is tudják a kapcsolatot tartani, gyermekükről egyénileg
tájékozódni, az iskolavezetéssel pedig elsősorban az e-Kréta rendszer ügyintézői
modulján keresztül intézhetik hivatalos ügyeiket, illetve email-en keresztül vehetik fel
a kapcsolatot velük.



tanárokkal és az iskolavezetéssel elektronikus levelezéssel (e-napló, osztálycsoportok)
vagy telefonon tartsák folyamatosan a kapcsolatot!



Ügyintézés céljából az iskolánkba látogató szülőknek a szájmaszk viselése kötelező.



Ha gyermekük betegség vagy más ok miatt nem tud részt venni az online oktatásban,
email-ben jelezzék az osztályfőnöknek, majd az e-Kréta rendszeren keresztül nyújtsák
be az igazolást!

A járványügyi protokoll előírásainak betartása mindannyiunk közös érdeke és felelőssége.
Nagy fegyelmezettséget, türelmet és odafigyelést igényel a diákoktól, szülőktől és az iskola
minden dolgozójától.
Budapest, 2021. március 5.
……………………………………………..
igazgató

