


 

BEVEZETÉS 

Az intézkedési terv célja, hogy az egészségügyi vészhelyzetre tekintettel egységes útmutatóul szolgáljon a VIK 
Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnáziummal jogviszonyban 
állókra, valamint minden érintettre. 

Az intézkedési terv az Innovációs és Technológiai Minisztérium ágazati ajánlása alapján készült. 

Az intézkedési terv elsődleges szempontként a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, szemé-
lyi-, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi működés stabi-
litásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzését veszi figyelembe. 

Az intézkedési terv folyamatosan módosul(hat) a járványügyi helyzet és az illetékes Minisztérium ajánlása(i) 

alapján. A módosítás minden esetben az igazgató feladat és hatásköre. 

 

1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS  

 Intézkedés Felelős 

1.1 
Legalább havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást 
kell elvégezni. 

takarítók 
igazgatóhelyettes(ek) 

1.2 
A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlásait. takarítók 

1.3. 
A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvég-
zéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása. 

takarítók 
igazgató 

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  

 Intézkedés Felelős 

2.1 
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló lá-
togathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények mű-
ködtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

igazgató 
osztályfőnökök 

2.2 

A tanulókat és a szülőket/gondviselőket tájékoztatjuk arról, hogy tüne-
tek észlelésekor keressék fel háziorvosukat. Koronavírus-gyanú vagy 
igazolt fertőzés esetén a tanuló (szülő/gondviselő) köteles értesíteni az 
iskolát. 

igazgató 
osztályfőnökök 

2.3 

Az a tanuló vagy oktató, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, 
a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel 
mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi 
hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelés időtartamának végét tar-
talmazó határozatot szükséges bemutatni. 

osztályfőnökök 

2.4 
Az orrot és szájat eltakaró maszkviselés 2021. november 4-től az épü-
let egész területén, minden helyiségben mindenki számára kötelező! 

szaktanárok 
ügyeletes tanárok 

  



 

2.5 
Iskolánk a bejáratnál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt és használata so-
rán azonnali (kézen keresztüli) lázmérést is biztosítunk, melyek hasz-
nálatára felhívjuk az épületbe érkezők figyelmét. 

igazgatóhelyettes(ek) 
gondnok 

2.6 
A tanulók figyelmét élőszóban és tájékoztató plakátok elhelyezésével 
felhívjuk a csoportosulások elkerülésének szükségességére. igazgatóhelyettes(ek) 

2.7 A csengetési rendet nem módosítjuk.  

2.8 

Az osztályok a legtöbb tanórán az osztálytermekben tartózkodnak. 
Csoportbontásos, illetve szaktantermi órák esetén fokozottan figye-
lünk a fertőtlenítésre. Minden tanteremben fertőtlenítő folyadékot he-
lyezünk ki, ezek rendszeres használatára felhívjuk a tanulók figyelmét. 

takarítók 

2.9 

Amikor az időjárás engedi, a testnevelés órát a szabadban tartjuk. A 
testnevelés órák szervezésénél odafigyelünk arra, hogy nagyrészt egy 
osztály tartózkodjon egyszerre a tornateremben. A testi kontaktust 
igénylő feladatokat állandó beosztású párokban, csoportokban végez-
tetjük. 

igazgatóhelyettes(ek) 
testnevelő tanárok 

2.10 
Amennyiben egy időben két osztály is használja az öltözőket, a testne-
velő tanárok megszervezik az osztályok időben és térben történő el-
különítését. 

testnevelő tanárok 

2.11 
Értekezleteinken gondoskodunk a helyiség gyakori szellőztetéséről, 
kézfertőtlenítés lehetőségéről. igazgató 

2.12 
Az első szülői értekezletet kivéve a többit, illetve a fogadóórákat is 
online formában szervezzük. igazgató 

2.13 Csak belföldi osztálykirándulásokat szervezünk. osztályfőnökök 

2.14 

2021. december 1-jétől az intézménybe a jogviszonyban állók kivételé-
vel csak védettségi igazolásával (applikáció, uniós digitális Covid-igazol-
vány, nemzetközi oltási bizonyítvány, védettségi igazolás) lehet belépni 
és ott tartózkodni. 

igazgató 
portaszolgálat 

2.15 
A szakmai gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, 
oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. 

gyakorlati oktatásve-
zető 

2.16 
A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakor-
lóhelyen is be kell tartani. 

gyakorlati oktatásve-
zető 

2.17 

Valamennyi oktatási és gyakorlati tér esetében az előírt takarítási út-
mutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon doku-
mentálni kell. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felü-
letfertőtlenítést biztosítani szükséges. A gyakorlat során az eszközöket 
– amennyiben azt nem károsítja – virucid hatású felületfertőtlenítő-
szerrel rendszeresen tisztítani kell 

takarítók 
tanüzemi dolgozók 

2.18 
Bizonyos esetekben (pl. szalagavató, hálaadás, ballagás, stb.) teljesen 
mértékben ügyelünk az adott időpontban érvényes, a rendezvényekre 
vonatkozó hatályos létszámszabályok szigorú betartására. 

igazgató 

  



 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  

 Intézkedés Felelős 

3.1 
A bejáratnál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk el, melynek 
használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden 
belépő fertőtlenítse a kezét  

ügyeletes tanárok 
portaszolgálat 

3.2 
A testhőmérséklet mérésének lehetőségét a bejáratnál elhelyezett hő-
mérséklet érzékelő berendezés biztosítja, amit bárki használhat. Szer-
vezett testhőmérséklet mérést nem tervezünk bevezetni. 

ügyeletes tanárok 
portaszolgálat 

3.3 
Szociális helyiségeinkben biztosítjuk a szappanos kézmosás lehetőségét 
és vírusölő kézfertőtlenítő használatát, valamint kéztörlésre papírtörlők 
is kihelyezésre kerülnek a kézszárító készülékek mellé. 

takarítók 

3.4 
A gyakran érintett felületeket (kilincsek, korlátok, kapcsolók) napköz-
ben többször fertőtlenítjük. A padlót és a mosható felületeket tanítási 
idő után fertőtlenítjük. A fertőtlenítést ellenőrizzük és dokumentáljuk. 

igazgatóhelyettes(ek) 
takarítók 

3.5 

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a tanulók 
egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a fel-
használt szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése 
szükséges 

igazgató 
takarítók 

3.6 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében ki-
emelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott inten-
zitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, 
így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát 
az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

osztályfőnökök 
szaktanárok 
igazgatóhelyettes(ek) 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

 Intézkedés Felelős 

3.1 
Az iskolai büfénél a kiszolgáló alkalmazott és a tanulók számára is kéz-
fertőtlenítőt kell biztosítani. A büfénél elhelyezett asztalokat rendsze-
resen fertőtlenítetjük. 

büfé üzemeltetője 

 

5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Intézkedés Felelős 

5.1 
Alapvetően nem releváns, de amennyiben a külföldről érkező tanulót a 
hatóságok karantén letöltésére kötelezik, a távolmaradás időtartamára 
a mulasztását igazoltnak tekintjük. 

igazgató 
osztályfőnökök 

 

6. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Intézkedés Felelős 

6.1 
Alapvetően nem releváns, hiszen iskolánk nem rendelkezik kollégium-
mal. Kollégista tanulóinkat érintő járványügyi kérdésekben konzultálunk 
az érintett kollégium(ok) vezetőjével. 

igazgató 



 

7. A SZAKIRÁNYÚ OKTARÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

 Intézkedés Felelős 

7.1 

Ha a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló szakirányú ok-
tatására vagy a tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzé-
sére a duális képzőhely által bevezetett járványügyi korlátozások okán 
adott időszakban nem kerülhet sor, akkor a duális képzőhellyel közösen 
döntünk a szakirányú oktatás duális képzőhelyen történő részének vagy 
a gyakorlati képzésnek az átütemezéséről vagy a szakirányú oktatás vagy 
a gyakorlati képzés iskolánk által történő megszervezéséről. 

igazgató 
gyakorlati oktatásve-
zető 

 

8. A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN TANULÓK HIÁNYZÁSAINAK KEZELÉSE  

 Intézkedés Felelős 

8.1 

Azoknak a tanulóknak a hiányzását, akik a vírusfertőzés szempontjából 
veszélyeztetett csoportba tartoznak, és erről orvosi igazolással rendel-
keznek, valamint akiket a szülő a szakképzési törvény végrehajtásáról 
szóló 12/2020. (II.7) Kormányrendelet alapján alapos indokkal nem en-
ged iskolába, illetve akik hatósági karanténban vannak, mulasztását iga-
zoltnak tekintjük. 

igazgató 
osztályfőnökök 

8.2 

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. § (1) bekezdés c) pontjának ér-
telmében az igazgatónak alapos indok esetén kell a tanulói távolmara-
dást 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 az igazgató a kérelmező körülményei 
és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan mérlegel és idősza-
konként felülvizsgál.  

igazgató 

8.3 
A fenti okokkal távollévők – abban az esetben, ha ebben az időszakban 
az otthonukat nem hagyják el - a szaktanárokkal kötelesek egyeztetni a 
tanulás és a beszámolás formáiról. 

szaktanárok 

 

9. A SZÁMONKÉRÉS, BESZÁMOLÁS RENDJE (ELSŐSORBAN A FELNŐTTEK OKTATÁ-
SÁRA VONATKOZTATVA)  

 Intézkedés Felelős 

9.1 
A szóbeli számonkérés napja –-, érintett területe, valamint a várható 
létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a 
járványügyi szabályok betartását. 

igazgató 
tanulmányi iroda ve-
zetője 

9.2 
Írásbeli számonkérés esetén a tanórákra vonatkozó 2.4 pontban leírta-
kat alkalmazzuk. 

igazgatóhelyettes(ek) 

 

  



 

10. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

 Intézkedés Felelős 

10.1 

Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 
tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, és az érvényes 
eljárásrend szerint döntünk a további teendőkről. Nem nagykorú ta-
nuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek 
a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a 
tanuló háziorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el. 

igazgatóhelyettes(ek) 
osztályfőnökök 
iskolaorvos/védőnő 

10.2 
A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk hasz-
nálata kötelező.  

10.3 
A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag 
orvosi igazolással, kórházi zárójelentéssel térhet vissza. 

osztályfőnökök 

 

11. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN  

 Intézkedés Felelős 

11.1 
Havonta, illetve a járványhelyzet változása esetén a járványügyi készült-
séget kezelő intézkedési tervet felülvizsgáljuk, módosítjuk vagy kiegé-
szítjük. 

igazgató 
igazgatóhelyettes(ek) 

11.2 
Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, ar-
ról tájékoztatjuk a Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladat-
körben eljáró járási hivatalát (VI-VII.kerület), valamint a fenntartót is. 

igazgató 

11.3 

Az intézményben egész osztályra bevezetett tanügyi intézkedésre csak 
rendkívül indokolt esetben kerülhet sor, tekintettel arra, hogy 12 év 
felett minden tanuló élhet az oltás felvételével. A fertőzésben érintett 
tanuló a felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményt. 

igazgató 

11.4 

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 di-
gitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, 
digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát meghatáro-
zott eljárásrend szerint látogathatják. 

igazgató 
igazgatóhelyettes(ek) 
rendszergazda 

 

12. KOMMUNIKÁCIÓ  

 Intézkedés Felelős 

12.1 

Az érintettek (tanár, dolgozó, tanuló, szülő/gondviselő) figyelmét folya-
matosan felhívjuk arra, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak. 
Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.nive.hu 
felületein javasolt követni. A koronavírus vonatkozásában az NNK által 
kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 

igazgató 
igazgatóhelyettes(ek) 

 


