A Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum járványügyi készültséget kezelő
INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERVE

Intézkedések

Felelősök

1. Az intézményi feladatok ellátásához szükséges egészségügyi környezet kialakítása
1.1

Az intézményi irányelvek betartásának céljából a tanulók szüleit e-mailen keresztül tájékoztatjuk a
járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedésekről, a szülőkkel szembeni elvárásainkról.

1.2

Annak elérése érdekében, hogy az intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag
egészséges személy látogassa:
- a tanulókat a 2. számú mellékletben szereplő – előzetesen kiküldött - kérdőív kitöltetésével
nyilatkoztatjuk az egészségi állapotukról. A kitöltött kérdőívet a tanévnyitóra hozzák
magukkal.
- az intézményt ügyintézés céljából felkereső személynek az iskola portáján ki kell töltenie a
2. számú mellékletben szereplő kérdőívet. Az iskolába csak nemleges válaszok esetén
léphet be.
- az intézménybe lépéskor lehetőség szerint testhőmérést végzünk.

1.3

1.4

A személyi higiéné betartásának biztosítására
- a bejáratnál érintésmentes kézfertőtlenítőt helyeztünk el, melynek használata belépéskor
mindenki számára kötelező;
- minden tanteremben kézfertőtlenítő folyadékot helyezünk el;
- a mosdókban, öltözőkben folyamatosan biztosítjuk a szappant és a papírtörlőket;
- az osztályfőnökök az első tanítási napon az osztályfőnöki órán tájékoztatják a tanulókat a
helyi szabályokról és a járványveszélyt csökkentő viselkedési normákról.
A megfelelő fizikai távolságtartás betartása érdekében figyelmeztető táblákat helyezünk el az
iskolai büfé és az iroda előtt.
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A hivatali ügyintézés céljából az intézménybe érkezőknek orrot és szájat eltakaró maszkot kell
viselniük, amire a bejáratnál figyelmeztetjük őket.
Gondoskodunk megfelelő vírusölő hatású felületfertőtlenítő- és takarító szerek rendelkezésre
állásáról, beszerzéséről és azok megfelelő használatáról. A beszerzést és a megfelelő használatot
ellenőrizzük és dokumentáljuk.
A gyakran érintett felületeket (kilincsek, korlátok, kapcsolók) 2 óránként fertőtlenítjük, ennek
megvalósítása érdekében tanítási idő alatt két takarítónő jelenlétét biztosítjuk. A fertőtlenítést
ellenőrizzük és dokumentáljuk.
A folyamatos és rendszeres szellőztetés érdekében a hetesek minden szünetben kinyitják az
ablakokat. Az órát tartó szaktanár addig nem hagyja el a termet, amíg a szellőztetés el nem
kezdődik.
Az intézménybe érkezők tájékoztatása az 1.1, 1.2 és 1.5 pontokban leírtak szerint történik

portás

Havonta, illetve a járványhelyzet változása esetén a járványügyi készültséget kezelő intézkedési
tervet felülvizsgáljuk, módosítjuk vagy kiegészítjük.
1.11
Amennyiben fertőzésre vagy betegségre utaló jelet tapasztalunk, azonnal értesítjük a Szakképzési
Centrum főigazgatóját.
2. A tanórák látogatása, a beiratkozás
1.10
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Az 1,5 méteres távolságot a tantermek méretére való tekintettel iskolánkban csak a csoportbontásos
órákon tudjuk biztosítani (matematika, idegennyelv, informatika, szakmai gyakorlati tantárgyak).
Ezeken a tanórákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
A teljes osztály számára tartott tanórákon a tanulók számára a maszk viselése kötelező, az órát
szaktanárok
tartó pedagógus számára ajánlott.
Az oktatás online formájára az intézmény egyelőre nem áll át.
Azok számára, akik hatósági karanténban vannak, így nem tudnak személyesen részt venni az
oktatásban, biztosítjuk a tananyagok elektronikus formában történő eljuttatását, az online
kapcsolattartást.
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2.4

A szülőkkel történő kapcsolattartást az e-Kréta rendszeren keresztül folyamatosan biztosítjuk.

2.5

A beiratkozni szándékozó tanulókat a 2. számú melléklet szerint nyilatkoztatjuk egészségi
állapotukról.
Az elkövetkező időszakban intézményünkbe nagy számú (sorban állást okozó) beiratkozás nem
várható.
Intézményi feladataink ellátását jelenléti oktatás formájában oldjuk meg a szükséges intézkedések
betartása mellett.
A tantermekben a tanulócsoportok váltása közötti felületfertőtlenítést fertőtlenítő hatású
törlőkendők rendelkezésre állásával és használatával biztosítjuk.
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3. Szakmai gyakorlat, a gyakorlati képzések megvalósítása
3.1

A gyakorlati képzés intézményünkben tantermi körülmények között valósul meg, így a tanórákra
érvényes szabályok szerint járunk el.
4. A számonkérés, beszámolás rendje

4.1

4.2

4.3
4.4

A tanulmányok alatti vizsgák szervezésénél figyelembe vesszük a járványügyi szabályokat, a
megfelelő védőtávolság betartását, elvégezzük a vizsgatermek berendezésének, a
segédeszközöknek a fertőtlenítését.
A tanulmányok alatti vizsgák során (javító-, különbözeti-, osztályozóvizsga) az írásbeli dolgozatok
javítását a szaktanárok – amennyiben a 24 óra várakozási idő betartására nincs lehetőség védőkesztyűben végzik.
Annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgákon egészséges, tüneteket nem mutató tanulók és
oktatók vegyenek részt, az 1.2 pontban leírtak szerint járunk el.
Számonkérések alkalmával a 4.1 pontban leírtak szerint járunk el.
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5. Kollégiumok működésére vonatkozó szabályok
5.1

6.1
6.2
6.3

Intézményünk kollégiummal nem rendelkezik, kollégista tanulóink elhelyezésével kapcsolatban igazgató
egyeztetünk a kollégiumot működtető intézmény vezetőjével.
Külföldről érkező tanulóinkat értesítjük, hogy legkésőbb augusztus 28-ig érkezzenek meg a osztályfőnök
kollégiumba.
iskolatitkár
6. Tanévnyitók és egyéb rendezvények megtartása
A tanévnyitó ünnepséget a szabadban tartjuk meg a megfelelő védőtávolság betartásával.

igazgató
osztályfőnökök
Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén a tanévnyitó ünnepséget az iskolarádión keresztül tartjuk igazgató
meg, a 2.1 pontban leírtak szerint.
osztályfőnökök
Az intézménybe járó tanulók száma nem éri el az 500 főt.

6.5

A szalagavató ünnepséget október 17-én a Városi Sportcsarnokban, zárt térben tartjuk meg a igazgató
következő intézkedések mellett:
- korlátozzuk a résztvevők létszámát;
osztályfőnökök
- a vendégek és a tanulók között is biztosítjuk a megfelelő távolság megtartását;
igazgatóhelyettes
- a rendezvény szünetében gondoskodunk a terem szellőztetéséről;
takarítók
- belépéskor biztosítjuk kézfertőtlenítő használatát;
Közvetlen személyes kontaktust igénylő programokat nem szervezünk.
igazgató

6.6

Táborokat nem szervezünk.

6.4

7. Sportlétesítmények használata
7.1
7.2

Annak biztosítása érdekében, hogy a sportfoglalkozásokon tüneteket nem mutató tanulók és oktatók
vegyenek részt, az 1.2 pontban leírtak szerint járunk el.
Testnevelés órákat, tömegsport foglalkozásokat – az időjárás függvényében – a szabadban tartjuk, testnevelők
tornatermi óratartás esetében is biztosítjuk az 1,5 méter védőtávolságot.
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A tömegsport foglalkozások szervezésénél figyelünk arra, hogy a járványveszély idején egyszerre testnevelők
annyi tanuló vegyen részt, ahány számára biztosítható a megfelelő védőtávolság betartása.
Testnevelés órákon és egyéb sportfoglalkozásokon a tantervi követelmények átcsoportosításával testnevelők
testi kontaktust nem igénylő feladatokat végeztetünk a tanulókkal.
Az intézmény kezelésében nincs medence.
Az úszásoktatást 2021 áprilisától júniusáig terjedő időszakban szervezzük meg a 9. és 10. testnevelők
évfolyamos tanulók részvételével a városi tanuszodában. Az oktatáson egy időben egy osztály vesz
részt a járványügyi szabályok betartására figyelve.
Az öltözők, zuhanyzók higiéniai állapotának fenntartása érdekében fokozott figyelmet fordítunk a gazdasági ügyintéző
megfelelő tisztítószerekkel történő rendszeres takarításra.
takarítók

