Iktatószám: NSZFH/642/000208-3/2020

3/2020 sz. főigazgatói és kancellári közös utasítás
A Váci Szakképzési Centrum járványügyi készültséget kezelő intézményi
intézkedési tervének elkészítéséhez az Innovációs és Technológiai
Minisztérium ágazati ajánlása alapján.

Hatályos:
2020. augusztus 26-től visszavonásig

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, továbbá
az ITM vonatkozó ajánlása (a továbbiakban Ajánlás) alapján
2020. augusztus 25-én az alábbi eljárásrendet adjuk ki.
I.
rész
Általános rendelkezések
Jelen utasítás a Váci Szakképzési Centrum (a továbbiakban Centrum) teljes személyi
állományára, illetve valamennyi szakképző intézményére, illetve a Centrum összes működési
és képzési helyére (a továbbiakban Iskolák).
a) Jelen utasítás célja
i) a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és
jogbiztonságának védelme, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi
működés stabilitásának garantálása, valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzése.
ii) Útmutatás az Iskolák intézményi utasításainak elkészítéséhez.
b) Az Iskolában az intézmény vezetője (a továbbiakban Igazgató) felelős jelen utasítás,
valamint az Ajánlás (1 sz. melléklet) végrehajtásáért.
c) Az Igazgató felel azért, hogy az intézmény a határozatban illetve az annak nyomán
megjelenő további szabályzókban foglalt rendelkezések eljussanak a személyi
állományhoz, illetve biztosítani köteles az ehhez szükséges mértékű
információáramlást.
d) Digitális munkarend általános alkalmazása ellenkező utasításig kizárt. Az erre irányuló,
a Váci Szakképzési Centrum főigazgatójának és kancellárjának közös 1/2020 számú
utasítása hatályát veszti.
e) A kifejezetten a digitális oktatási rendhez kölcsönzött eszközöket haladéktalanul vissza
kell vételezni, és a tanévkezdéshez újra eredeti rendeltetése szerint kell alkalmazni.
Amennyiben a visszavételezés akadályba ütközik, arról 2020. szeptember 5-ig a
Centrum gazdasági vezetőjének és a leltárfelelősnek jelezni kell.
f) Az Ajánlást jelen utasításra tekintet nélkül közvetlenül alkalmazni kell.
g) A Váci Szakképzés Centrum központi szervezete vonatkozásában, ahol jelen utasítás
igazgatót említ, ott főigazgatót kell érteni és megfelelően alkalmazni.
II. rész
Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A kollégiumokba kizárólag
egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek
érző személy tartózkodhat. A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény és a kollégium
minden dolgozója és tanulója részéről szükséges.
Ennek érvényre juttatása érdekében:
h) Az légtechnikai készülékeket (pl. split klíma és fan-coil berendezések) üzemen kívül
kell helyezni.
i) Amennyiben az Iskolában légtechnikai berendezés feltétlen szükségszerűség miatt (pl.
szerver szoba) üzemelő állapotban marad, úgy arról az érintett iskola igazgatója
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j)

k)
l)

m)
n)

o)

p)
q)
r)

nyilvántartást fektet fel, amit a felfektetést követően 2020. augusztus 28-ig, illetve
minden változás követő 24 órán belül megküld a kancellárnak. A nyilvántartásnak
tartalmaznia kell a készülék típusát, helyét és karbantartások, tisztítások idejét,
elvégzőjét.
Az üzemben maradó légtechnikai berendezés hőcserélőjét, porszűrőjét, egyéb tisztítást
igénylő tartozékát gyakran kell fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású
szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban
szükséges cserélni. Az üzemben maradó légtechnikai berendezés legalább a fentieknek
megfelelő havi fertőtlenítésének nyilvántartásáról az igazgató gondoskodik a beszerzési
szabályzat szerint.
Amennyiben az adott iskolában nem áll rendelkezésre telephelyenként legalább egy
távolsági, „érintésmentes” hőmérő, úgy az igazgató haladéktalanul megteszi a
szükséges intézkedéseket annak megfelelő számú beszerzésére.
Az iskolákban belépéskor naponta:
i) lázmérést kell végezni:
(1) a tanulók esetében legalább szúrópróbaszerűen,
(2) a személyi állomány tekintetében szúrópróbaszerűen,
(3) valamint indokolt esetben.
ii) biztosítani kell a kézfertőtlenítést,
iii) a maszk nélkül az iskolába érkező tanuló számára maszk vételezései lehetőséget kell
biztosítani ingyenesen.
Az Ajánlás mellékletében meghatározott tünetek észlelése esetén gondoskodni kell a
tanuló, illetve a személyi állomány tagjának erre kijelölt helyiségben történő
elkülönítéséről.
A tünetekre vonatkozó bejelentést az igazgatónál vagy az általa kijelölt személynél lehet
tenni. Ennek érdekében:
i) az igazgató gondoskodik róla, hogy maga vagy kijelölt helyettese, megbízottja
feladatellátási időben az iskolában tartózkodjon,
ii) különálló telephelyek esetén a kijelölt megbízott oktató is lehet, akit a feladattal
írásban kell megbízni. Az így kialakuló felelősségi rendről az igazgató folyamatos
nyilvántartást vezet, melyet a tanáriban előre ki kell függeszteni.
iii) a házirend módosításakor az igazgató meghatározza a tünetek észlelése esetén
alkalmazandó állandó információs csatornát az igazgató, vagy a kijelölt helyettes,
megbízott irányába,
iv) az igazgató tünetek észlelése esetén haladéktalanul értesíti az érintett háziorvosát,
szükség szerint felhasználva a 2 sz. mellékeltben megjelölt nyilatkozat
adattartalmát.
Az elkülönítés tényéről a 3. sz. mellékletben meghatározott feljegyzést készül. Az
elkülönítést követő legrövidebb időn belül a háziorvos, vagy a szülő, törvényes
képviselő értesítésének dokumentálása a kapcsolódó feljegyzés elektronikus
megküldésével is meg kell történjen, melyet az igazgató aláírásával igazol.
A szociális helységekben biztosítani kell legalább a szappanos kézmosási lehetőséget,
melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
A bérbe, használatba adott helyiségek tekintetében a használatot megelőző takarítását
akkor is el kell végezni, ha erre a bérleti, használati szerződés a bérbe- használatba vevőt
kötelezi.
Az Iskolák 2020. augusztus 28-án 12:00-ig jóváhagyásra felterjesztik az Ajánlás és
jelen utasítás figyelembe vételével módosított házirendjüket.
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s) A házirend módosult részeiről összefoglaló hirdetmény készül, ami a házirend szintén
felterjesztendő melléklete és minimálisan utalást tartalmaz az alábbiakra:
i) ajánlott maszk használat,
ii) kézmosás, kézfertőtlenítés lehetőségei,
iii) távolságtartás fontossága tanteremben,
iv) tünetek jelentésének fontossága,
v) távolságtartás fontossága tanórán kívül,
vi) vendégek fogadására vonatkozó szabályok,
vii) mi a teendő tünetek észlelése esetén.
Az így előálló hirdetményt az Iskola a bejáratainál illetve a helyben szokásos módon
túlmenően minden tanteremben kifüggeszti, illetve a tanulóknak, a 18 év alatti tanulók
szüleihez illetve törvényes képviselőihez elektronikus üzenetben tanévkezdés előtt
megküldi. A kifüggesztésről, a hirdetmények állapotának rendszeres ellenőrzéséről és a
szülők értesítéséről az igazgató gondoskodik. Az üzenetben fel kell hívni a szülők
figyelmét arra, hogy a tanuló ha csak tud maszkot hozzon magával.
t) Amennyiben jelen utasítás hatályba lépésekor a tanuló beiratkozása még nem történt
meg, úgy a szülők valamelyikétől, törvényes képviselőtől az Iskola a 2 sz. mellékletnek
megfelelő nyilatkozatot szerzi be. A nyilatkozat megtagadása nem szankcionálható, 18
év felett személyesen is megtehető. A már beiratkozott tanulók esetében a nyilatkozat
beszerzése nem kötelező, de ajánlott.
u) A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni
(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek,
italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges
virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése az igazgató feladata.
Ennek érdekében
i) A II/s pont alapján módosított házirendben kijelölésre illetve megnevezésre
kerülnek a fenti rendszerességgel takarítandó/fertőtlenítendő iskolai körzetek (a
továbbiakban körzetek), kiemelve a különös figyelmet érdemlő objektumokat
(kávégépek, automaták, italadagolók, kancsók stb.) – a továbbiakban objektumok.
ii) Az igazgató jelen utasítás végrehajtása érdekében szükséges mértékig utasítási jogot
nyer a technikai állomány tekintetében,
iii) A körzetek illetve az ott található objektumok tekintetében az igazgató
kifüggesztéssel illetve külön szóbeli utasítás segítségével is gondoskodik a takarítási
és fertőtlenítési feladatok címzettjeinek kijelöléséről.
iv) A körzetenként történő fenti feladat-végrehajtást az igazgató vagy kijelölt helyettese
a 4. sz. melléklet körzetenként történő kifüggesztésével dokumentálja, illetve
ellenőrzi maga, vagy helyettese által.
v) Az Ajánlás alapján megvalósuló esetleges digitális feladatellátás, részleges digitális
munkarendre való áttérés, csak közös, írásos kancellári, főigazgatói engedéllyel
lehetséges.
vi) Az Igazgatók az Iskolák a nem magyar állampolgárságú személyi és tanulói
állomány létszámáról, összetételéről 2020. augusztus 28-án 12:00-ig soron kívül
beszámolót készítenek a főigazgatónak egyedi intézkedési rend meghatározása
céljából.
v) A kollégiumok működésére az „Ágazati ajánlás” 5. pontja szerint kell az intézkedési
tervet elkészíteni.
w) A büfék és étkezési célokat szolgáló helyiségek használatára vonatkozó járványügyi
előírások és jogszabályok az irányadók.
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2. sz. melléklet
Nyilatkozat
Alulírott nyilatkozom, hogy a Váci SZC ……………………………………………………….
…………………………………………(név)
………………………………………….(évfolyam és osztály)
tanulója a nyilatkozattételt megelőző két hétben külföldön tartózkodott (a megfelelő
aláhúzandó):

igen

nem

Egyidejűleg nyilatkozom a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló
341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról.
Háziorvos neve:

…………………………………………………………………

Háziorvos elérhetősége:

………………………………………………………………...

A jelen nyilatkozatban feltüntetett adatok Váci Szakképzési Centrum illetve szakképző
intézményei általi kezeléséhez hozzájárulok.
Dátum: ……………………………………………..

…………………………………….
aláírás
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3. sz. melléklet
FELJEGYZÉS COVID TÜNETEK ÉSZLELÉSÉRŐL
A kapcsolódó jelzést adta: ............................................................................................................
Az érintett tanuló/oktató: .............................................................................................................
A kapcsolódó jelzést vette: ...........................................................................................................
Az elkülönítés helye: ....................................................................................................................
Az elkülönítés kezdete: ................................................................................................................
Az elkülönítés vége: .....................................................................................................................
A tünetek kapcsán értesült: .........................................................................................................
Egyéb szükséges intézkedések: ....................................................................................................
Megjegyzés: .................................................................................................................................

A háziorvos értesítse után észleltek (ha releváns):.......................................................................

Dátum:

a jelzést adó aláírása

a jelzést vevő aláírása

érintett
tanuló/oktató/alkalmazott
aláírás

Záradék:
Jelen feljegyzés továbbításra került
a következő személynek (háziorvos/szülő/törvényes képviselő): ................................................
a továbbítási ideje: ........................................................................................................................
a továbbítás módja:.......................................................................................................................
a továbbitás tényének hiteléül:
…………………………………
igazgató (aláírás)
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4. sz. melléklet
TAKARÍTÁS/ FERTŐTLENÍTÉS ÜTEMEZÉSE, VÉGREHAJTÁSA ELLENŐRZÉSE
Érintett szakképző intézmény: ....................................................................................................

A körzet házirend szerint megnevezése. ......................................................................................

A FERTŐTLENÍTÉST/ TAKARÍTÁST ELVÉGEZTE

IDŐPONT

TAKARÍTÓ
ALÁÍTÁSA

ELLENŐRZŐ
ALÁÍRÁSA

ELLENŐRZŐ
MEGJEGYZÉSE
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