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Járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési 
terv 

Békéscsabai SzC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium 

 

Jelen tervet a portán, a folyosókon ki kell függeszteni, az osztályfőnöki órákon ismertetni 

kell a tanulókkal! 

 

Az intézmény közösségi helyeinél, bejáratánál, tisztálkodó helyiségeiben, tantermeiben 

szükséges egy virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és rendszeres utántöltése. 

Ez a takarító személyzet feladata. 

 

A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit, kollégiumát kizárólag egészséges, 

koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A tüneteket észlelő 

oktató köteles a tanulót haza küldeni azzal, hogy keresse fel a háziorvosát egyúttal köteles 

jelezni a szülőnek, és az igazgatónak, aki értesíti a Békés Megyei Kormányhivatal 

Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály munkatársait. 

 

A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára 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. 

 

A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell 

tartani, amelyre táblákkal hívjuk fel a figyelmet (könyvtárban, büfék előtt, aulákban, 

étkezdében, irodákban). Közösségi terekben a védőmaszk használata kötelező! 

 

A gyakran érintett felületeket (ajtókilincs, világításkapcsolók, fogantyúk, korlátok, mosdók, 

WC ülőkék stb.) rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni kell a takarító 

személyzetnek, a mit takarítási naplóban kell dokumentálniuk. 

 

Zárt terekben kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres természetes 

szellőztetésre. A szellőztetésért a teremben dolgozó oktatók a felelősek. 

 

A klímakészülékeket szellőztetés nélkül tilos használni! 

 

A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának 

figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. 

Ennek a szabálynak és az iskola tanulólétszámának a figyelembe vételével minden 

osztályt és csoportot kettéosztunk, az így keletkező csoportok egyik fele jelenléti tanórán 

vesz részt, míg a másik fele otthonában marad, online ott készül fel és készíti el a 

számára kiadott feladatokat. A csoportok jelenléti és online oktatása heti váltásban 

cserélődik. Ez az intézkedés visszavonásig érvényes! 

 

Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság még így sem tartható, maszk viselése tanulónak és 

oktatónak kötelező, 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén ajánlott. 
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A tanulókkal, szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, 

illetve a KRÉTA rendszeren keresztüli lehetőségeket is széleskörűen alkalmazni javasolt. 

 

A termekben a tanulói csoportok váltása között a padokat, billentyűzeteket, egereket, egyéb 

eszközöket és szerszámokat a távozó csoport oktatója, illetve a hetes felületfertőtleníti!  

 

Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés 

szabályok betartásával. 

 

A kollégiumi elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató 

tanulók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 

 

A kollégiumban 8 db szobát üresen tartunk, elkülönítési és hatósági karantén céljából. 

 

Az iskolai rendezvényeket – lehetőség szerint a szabadban – úgy szükséges megszervezni, 

hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. Aki nincs beosztva a jelenléti 

rendezvényre, az iskolarádióból követheti azt. 

 

A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell. Testnevelés 

órán, önvédelem órán a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt 

helyezni. 

 

A felnőttek oktatása online digitális módszerrel történik. 

 

Békéscsaba, 2020. 08. 31. 

 

 ……………………………… 

 Maczik Mihály András  

 igazgató 


