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Járványügyi készültséget kezelő intézményi
intézkedési terv
Jelen intézkedési terv a 2020/21. tanév során jelentkező járványügyi helyzet kezelésére, elsősorban a
megelőző tevékenységekre készült.
Hatóköre: Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
Érintett személyek:
- az iskola tanulói
- az iskola tanárai
- az iskola egyéb dolgozói
- az iskolába érkező személyek
Az intézkedési terv hatálya: 2020. szeptember 1-től visszavonásig. (A helyzet változásának
függvényében az intézkedési terv módosulhat, kiegészülhet.) Az esetleges változásokat a közzétételi
helyeken figyelemfelhívó módon közöljük.
Közzététel módja:
- az iskola honlapján
- az iskolai tanári levelezőrendszerben
- nyomtatott formában elérhető minden dolgozó számára
- a legfontosabb, vendégekre vonatkozó szabályok az iskola portájának ablakában kerülnek
kifüggesztésre.

Az iskola működésével összefüggő átmeneti szabályok
1. Az iskola a 2020/21-es tanévet az diákok és a tanárok közvetlen kapcsolatát igénylő módon
kezdi el. Amennyiben a járványhelyzet megköveteli, akkor azonnal a digitális oktatásra állunk
át, ezért minden pedagógusnak kötelessége a digitális oktatásra történő felkészülés (módszerek,
tananyagok, kapcsolattartási platformok előkészítése, stb.).
Felelős: a digitális munkarendre történő átállás elrendelésére az igazgató
2. Az iskola vezetése a tavalyi évhez hasonló digitális oktatási óratervet is készít, s szükség esetén
az lép életbe.
A terv készítéséért felelős: iskola vezetése
Határidő: 2020. szeptember 7.
3. Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal - egyedi elbírálást követően
intézményvezetői jóváhagyás mellett - csak belföldön valósítunk meg. A külföldre tervezett
kirándulásokat későbbi időpontban valósítjuk meg (ERASMUS, Határtalanul).
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4. Az érdeklődő diákok, szülők részéről az elsődleges kapcsolattartási forma a telefonos, e-mailen
vagy e-naplón keresztüli megkeresés.
5. A munkatervben megjelenő programelemeket egyedileg bíráljuk el a járványügyi helyzetet és
az erre vonatkozó előírásokat (ajánlásokat) figyelembe véve. A szervezéséről és a
megvalósításról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk iskolánk honlapján.
Felelős: iskolavezetés
6. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek az első félévben a járványügyi
helyzet miatt elsősorban online kerülnek megtartásra, a szülők elektronikusan kapnak részletes
tájékoztatást. A szükséges információk az iskolánk honlapján és facebook oldalán elérhetőek,
valamint e-mailben és a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA)
adminisztrációs rendszerben kerül kiküldésre a szülőkhöz. Kérjük, hogy kövessék nyomon
híreinket és egyeztessenek az osztályfőnökkel, ha az elérhetőségük változott! Kérjük, hogy
ellenőrizzék a KRÉTA gondviselői jogosultságú hozzáférésüket!
7. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség,
légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és
vesebetegségek) vagy például immunhiányos állapota miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt
hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére
előírt karantén időszakára. A szülő a felsorolt esetekben köteles az iskolát tájékoztatni - és
értesíteni az osztályfőnököt is és az iskola vezetését is az info@katolikuskeri.hu email címen.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. Az érintett tanulók a
tananyagokat minden tantárgyból a Classroomban találhatják meg.
8. Az iskola tantermeinek megközelítésének elve:
a. azok a diákok, akiknek első órája a főépületben van, azok a főbejáraton (Kazinczy u.
12.) közelítsék meg a termeket
b. azok a diákok, akiknek az első órája a szakképző épületben van, azok a szakképző
épület bejáratán keresztül (Kazinczy u. 18.) közelítsék meg a termeket. Ez a bejárat
7.35-kor bezár, s ezután már csak a főépület bejárata használható.
Mindenkit kérünk, hogy a tanítás végén a hozzá legközelebb lévő bejáraton keresztül hagyja el
az iskolát.
9. Az iskola korábban zárt termei az EM4 és EM11 nyitottá válnak a folyosói csoportosulás
elkerülése érdekében.
10. Az egyébként zárt géptermekben órát tartó tanárok a szünetben a legszükségesebb teendőik
elvégzése után, kötelesek minél hamarabb a teremhez érkezni, azt kinyitni, hogy a diákok
elfoglalhassák helyüket, s ezzel is kerüljük a folyosói csoportosulást.
11. Az iskola minden, a járványüggyel összefüggő döntését, hírét a szokásos kommunikációs
csatornákon teszi meg. Ezek: iskolarádió, iskolai honlap (https://katolikuskeri.hu/keri/), iskolai
facebook oldal (katolikus keri), tanárok számára az iskolai levelezőrendszer.
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Általános előírások az iskola diákjaira és dolgozóira, az érkező vendégekre
1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek
betartása mindenki számára kötelező, aki az iskola területére lép.
2. A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
Tilos tehát az épületbe lépni olyan személynek, akinél a belépést megelőző
a.) három napon belül a következő tünetek voltak észlelhetőek:
• köhögés;
• nehézlégzés, légszomj;
• láz;
• hidegrázás;
• izomfájdalom;
• torokfájás;
• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar
b.) 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel érintkezett
c.) 14 nap során olyan személlyel érintkezett, akit hatósági karanténban különítettek el
koronavírus-fertőzés gyanúja miatt.
Felelős: minden intézménybe lépő diák és diákok gondviselője, munkavállalók, vendégek
3. A személyi higiéné betartása a szakképző intézménybe belépő minden 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.
Felelős: minden intézménybe lépő diák és diákok gondviselője, munkavállalók, vendégek
4. Az épületbe érkezőknek maszkot kell viselniük az un. közösségi terekben.
Felelős: érkezők esetében a portás, a diákok esetében az ügyeletes tanárok
5. Az épületbe lépők számára kötelező a porta mellett, illetve a szakképző épület bejáratainál
elhelyezett kézfertőtlenítő használata.
Felelős: portás, illetve a szakképző épületnél ügyeletet ellátók
6. Az intézmény területén belül rendkívül fontos a megfelelő fizikai távolságtartás betartása.
Ennek érdekében minden irodában, kiemelten az iskolatitkár ügyfélterében egyszerre csak egy
diák/érdeklődő tartózkodhat. A többiek a folyosón a 1,5 m-es távolság betartásával
várakozhatnak. A sorban állás szabályait különös tekintettel kell betartani a büfére történő
várakozás közben.
Felelős: adminisztratív dolgozók, büfé üzemeltetője, ügyeletes tanár
7. Az egész iskolában kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott
intenzitású természetes szellőztetésre.
Felelős: a tantermekben a szünetekben a hetesek
a tanáriban a tanórák megkezdése után a pedagógiai asszisztens
egyéb helyiségekben az ott dolgozók
8. Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők
az épületbe érkezés után, napközben, akkor haladéktalanul el kell őt különíteni az un. orvosi
szobába, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend
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szerint dönt a további teendőkről. Kiskorú tanuló 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. Nagykorú tanuló esetén sem maradhat el a szülő értesítése.
a tüneteket mutató diák azonnali elkülönítése és a vezetés jelen lévő tagjának értesítése a beteg
státuszáról (értesítési sorrend: igazgató, általános igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes,
gazdasági vezető)
Felelős: a tüneteket észlelő szaktanár
a szülő/gondviselő értesítése
Felelős: a vezetés jelen lévő tagja, osztályfőnök
az iskolaegészségügyi orvos értesítése
Felelős: a vezetés jelen lévő tagja
a fenti értesítési rendszer működtetéséhez szükséges szülői telefonszámok e-naplóban történő
rögzítése, illetve a telefonszámok iskolatitkárhoz történő leadása
Felelős: osztályfőnök.
Határidő: 2020 szeptember 7. 7.00

9. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
10. Kerülendők az egyébként máskor megszokott üdvözlési formák (kézfogás, ölelés).

Diákokra vonatkozó speciális előírások
1. Amennyiben a tanórákon, szünetekben a 1,5 méteres védőtávolság (a terem méretei, az
osztálylétszám okán) nem tartható, akkor maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres
védőtávolság tartható, a tanórákon részt vevő tanulók számára a maszk viselése ajánlott.
Felelős a maszkhasználatra történő figyelmeztetésre az órát tartó szaktanár, ügyeletes tanár
2. 2020. szeptember 1-jén az érkező diákok első feladata, hogy tegyenek írásbeli nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkozniuk kell,
hogy a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm.
rendeletben foglalt szabályokat betartották. Kiskorúak esetében a nyilatkozatot a következő
napra a szülővel is alá kell íratni. Kérdéses esetekben az osztályfőnök telefonon tájékozódjon a
szülőről az esetleges érintettségről.
Felelős: osztályfőnök
Határidő: 2020. szeptember 1. (kiskorúaknál szeptember 2.)
3. Minden diák csak a saját felszerelését (könyvek, füzetek, írószerek) használhatja.
Felelős: órát tartó szaktanárok
4. A tanítási órák végeztével a diákok kerüljék az aulában történő csoportosulást, munkájuk
befejeztével hagyják el az épületet.
Felelős: ügyeletes tanárok, portás
5. A szünetekben a diákok inkább maradjanak a tantermekben, illetve használják az udvart
felfrissülés céljából. Kerüljék a folyosón történő csoportosulást.
Felelős: szaktanárok, ügyeletes tanárok
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Tanárokra vonatkozó előírások
1. Az osztályfőnökök az első tanítási nap első óráján ismertetik a tanulókkal a járványügyi
szabályokat, mely tényt a tanulók aláírásukkal igazolják.
Felelős: osztályfőnökök
2. Mivel a tanári szobában a 1,5 méteres távolság megtartása nem lehetséges, ezért a tanárok
számára a tanáriban való tartózkodás alkalmával a maszk viselése ajánlott.
3. A tanári szobában minden oktató lehetőség szerint csak a saját asztalát használja. Mindenkinek
kötelessége az asztalán rendet tartani, lehetőség szerint minél kevesebb eszközt, könyvet az
asztalon tartani annak érdekében, hogy a tanítási nap végén a takarító személyzet az asztalok
felületét is fertőtleníthesse.
4. Ameddig az időjárás engedi a testnevelés órákat a szabadban kell tartani, preferálva azokat a
mozgásformákat, melyeknél a 1,5 méteres távolság megtartható. Mindenképpen kerülendők az
erőteljes személyes kontaktust igénylő mozgásformák (pl: birkózás).
Felelős: testnevelő tanárok
5. A tanórákon a csoportos, kooperációt igénylő csoportos, páros munkaformák kerülendők.
6. A tanárok számára a tanórákon a maszk viselése megengedett, de a diákokkal való közvetlen
kapcsolatot igénylő kontaktusok (személyes közel hajolás, segítés) esetén a maszk viselése
kötelező.
7. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok
kötelező.

24 órán keresztüli „pihentetése” a javítás előtt

Az iskolába érkező személyekre vonatkozó előírások
1. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése kötelező.
Felelős: portás
2. A portás útbaigazítása alapján a lehető legrövidebb úton közelítse meg az érkező az ügyintézőt,
majd az ügyintézést követően azonnal hagyja el az iskola épületét.
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Takarítási szabályok
1. A tanév megkezdése előtt 2020.08. 26-31 között fertőtlenítő nagytakarítást kell végezni az
intézményben. Ennek során a minden teremben a következő feladatokat kell elvégezni a padló
és felülettisztításon túl
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres
tisztítására;
- padló és szőnyegek, egyéb textília tisztítása;
- sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágcsálóirtásra;
- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása
azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
A nagytakarítást követően a gazdaságvezető és a helyiségért felelős takarító ellenőrzést végez,
melyről készült feljegyzést aláírásukkal igazolják.
Felelős: gazdasági vezető és a takarítók
2. Az ügyeletes takarítók feladata nap közben:
- a termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést kell végezni. Ez magába
foglalja a székek és a padok, billentyűzetek, tanári asztal fertőtlenítőszerrel átitatott kendővel
történő áttörlését, a kilincsek áttörlését. Ehhez az érintett termek listáját a szakmai
igazgatóhelyettes adja meg a takarítók számára. A terembe érkező új diákok addig nem
foglalhatják el helyüket, míg a takarító a terem fertőtlenítését nem zárta le. A szünetekben
fertőtlenített termekről a takarító személyzet személyenkénti nyilvántartást vezet. A
fertőtlenítés tényét az igazgató és a gazdasági vezető szúrópróbaszerűen ellenőrzi.
Felelős: takarítók, igazgató, gazdasági vezető
a tanítási órák megkezdése után a folyosói korlátok kilincsek, a mosdók ajtajának, a WC
ülőkéknek, lehúzónak, a kávéautomatának a fertőtlenítő áttörlése történjen meg, melyről
szintén nyilvántartást kell vezetni.
Felelős: takarítók, gazdasági vezető
tanítási napot követő takarítási feladatok: a megszokott teendőkön túl minden, a diákok,
tanárok, vendégek által érinthető felületek fertőtlenítése.
Felelős: takarítók, gazdasági vezető
3. A takarítás során az iskola által biztosított virucid tartalmú tisztítószerek (is) használandók..
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Melléklet: Az iskolába belépő diákok által szeptember 1-jén kitöltendő nyilatkozat

Nyilatkozat
Kérjük, hogy minden diák, illetve kiskorúak esetén a gondviselője felelőssége teljes tudatában
nyilatkozzon a következőkről:
1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult
• láz vagy hőemelkedés (37,5 C);
igen/nem
• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom; igen/nem
• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel; igen/nem
• torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
igen/nem
• émelygés, hányás, hasmenés?
igen/nem
2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel?
igen/nem
3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el
koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? igen/nem
4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget? igen/nem
Ha igen, akkor mely országból? ………………………………………………………………….
Sátoraljaújhely, 2020. szeptember …………………
…………………………………………
diák

……………………………………………
gondviselő

Készült: Sátoraljaújhely, 2020. augusztus 31-én
Sebes Péter
igazgató
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