
 

 

Eljárásrend a COVID-19 vírussal szemben 

 

Az eljárásrend bevezetésének célja 
 

Az intézményben dolgozók, tanulók, illetve az intézménybe látogatók védelme a SARS-

CoV-2 vírussal szemben. 

 

Az eljárásrendben elrendelt szabályok 
 

Egészségi állapottal kapcsolatos elvárások 
 

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak, illetve 

dolgozónak és látogatónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, 

vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket: 

• köhögés; 

• nehézlégzés, légszomj; 

• láz; 

• hidegrázás; 

• izomfájdalom; 

• torokfájás; 

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar. 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is 

beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például: 

• émelygés, 

• hányás és/vagy 

• hasmenés. 

 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, 

és kövesse az utasításait. 



 

Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a tanuló (szülő), és a foglalkoztatott 

köteles értesíteni az iskolát. Az a tanuló vagy oktató és foglalkoztatott, 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 tartalmazó határozatot szükséges bemutatni. 

 

Az intézménybe való belépés és az ott tartózkodás szabályai 
 

 A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, foglalkozásait kizárólag a járványügyi 

készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 

5. §(1) bekezdésében meghatározott, egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit 

nem mutató személy látogathatja. 

 Belépés a mátészalkaiaknak és a bejáróknak a főbejáraton és a parkoló felőli kiskapun, 

kollégistáknak a hátsó bejáraton történik. 

 A főbejáraton és a parkoló felől érkezőknek kötelező a hőmérőzés, melyet technikai 

dolgozóink végeznek. A kollégistákat nem mérjük, mivel őket mérik reggelente a 

nevelő tanárok. 

 Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál 

magasabb testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az 

intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a 

háziorvosával a kapcsolatot felvennie. 

 Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt 

haladéktalanul értesíteni kell, illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal 

nem megoldható, el kell különíteni (könyvtár) a szülő megérkezéséig vagy 

intézkedéséig, majd értesítjük, az intézmény védőnőjét, aki jelzi az iskolaorvos vagy az 

illetékes orvos felé a tapasztalt tüneteket, valamint ezzel egy időben a fenntartót is 

értesítjük. Ezután a javaslat szerint járunk el. 

 A reggeli érkezéskor szintén kötelező a (kéz)fertőtlenítés a kihelyezett adagolókból. 

 A reggeli fertőtlenítéseket mindenki köteles óránként megismételni! Ezt lehetséges a 

fali adagolókkal, a WC-kben elhelyezett flakonokból, illetve a termekben lévő pumpás 

adagolókkal. 



 

 Ügyintézés csak védőmaszk használatával lehetséges az iskolában. 

 Az intézménybe érkezőket tájékoztatást kapnak a létesítmény aktuális házirendjéről, az 

új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti 

korlátozásokról. 

 A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás során elsősorban az elektronikus 

levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kell alkalmazni. 

 Az előírt távolságokat (1,5m) mindenki köteles betartani. Ha ez nem lehetséges, 

kötelező a védőmaszk használata. 

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

kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) 

szükséges biztosítani (könyvtárban, ebédlőben, büféknél, irodákban, stb.). 

 A WC igénybevétele után mindenki köteles azt tisztán hagyni, és köteles a fertőtlenítő 

kézmosást elvégezni. (Az adagolókban fertőtlenítő szappant helyezünk ki. A WC-kben 

kifüggesztésre került a kézmosás helyes menete.) 

 Lehetőleg minél többen menjenek az óraközi szünetekben szabad levegőre, ezért 

minden kijárat nyitva lesz. 

 A büféknél szintén kötelező betartani a védőtávolságot. Egyszerre csak egy tanulót 

szolgálnak ki, a következő a jelzővonalon kívül köteles várakozni! 

 Az iskolában mindenki viselhet maszkot, de ez csak a folyosókon kötelező, a 

tantermekben és az udvaron nem. 

 A maszkok fertőtlenítése a viselőjének kötelessége. 

 A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő tanulókra, oktatókra az általános 

higiénés rendszabályok vonatkoznak. 

 A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos 

kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. 

 A tanulók az oktatási intézményt, nem hagyhatják el, amíg a tanítási óráiknak nincs 

vége 

 Aki az iskolában tartózkodását megelőző kettő hétben külföldön tartózkodott vagy 

külföldről hazatért személlyel találkozott, haladéktalanul jelzi az osztályfőnökének és 

az iskola vezetésének. 



 

 Szintén veszélyeztetésnek számít, ha valaki megrongálja a kihelyezett tisztító és 

fertőtlenítő eszközöket. 

 

Az intézmény takarítása, fertőtlenítése 
 

 Az intézményben legalább havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő 

nagytakarítást kell elvégezni. Az intézmények vezetője ellenőrzi a takarítások 

végrehajtását. 

 A tantermek fertőtlenítése a takarító személyzet feladata, a tanításbefejezésével, 

megfelelő védőfelszerelésben (gumikesztyű, maszk). 

 A tanműhelyek és az ott használt eszközök fertőtlenítése az oktatók segítségével 

történik, az intézmény által biztosított, erre alkalmas szerekkel. 

 Ha valahol valamelyik adagolóból kifogyott a fertőtlenítő, vagy a szappan, azt azonnal 

jelezni kell a portán, hogy mihamarabb intézkedjünk az újra töltésről. 

 Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, 

szükséges a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. 

 Fontos feladat a tantermek, tanműhelyek és az egyéb helyiségek folyamatos 

szellőztetése, ezt a feladatot az oktatók, a takarító személyzet, valamint az egyéb 

dolgozók végzik. 

 

A kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok 
 

 A kollégiumokban kizárólag egészséges, megbetegedés tüneteit nem mutató, magát 

egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél, valamint naponta a 

testhőmérés és ennek dokumentálása szükséges. A tüneteket mutató személyt azonnal 

el kell különíteni. 

 A lakószobákban csak azok tartózkodjanak, akik abban a szobában laknak. A 

kollégiumban, ha zárt közösségi térben (ide nem értve a lakószobát) több személy 



 

együttesen tartózkodik, és a 1,5 méter távolság nem tartható, a maszk használata 

kötelező. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, 

fürdő-és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás 

szabályait. 

 A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése szükséges. A 

közösségi helyeknél szükséges a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és 

rendszeres utántöltése. 

 A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően kell megszervezni. 

 

A sportlétesítmények használata 
 

 Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt. 

 A foglalkozások, programok során törekedni kell a legalább 2 méteres védőtávolság 

folyamatos betartására. 

 A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható 

feladatokra kell a hangsúlyt helyezni. 

 A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek higiéniai állapotának fenntartása 

során az előírt takarítási útmutató teljeskörű betartása szükséges. 

 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. 

Tornatermi foglalkozások esetén az órák alatt a terem szellőztetéséről gondoskodni kell. 

Az órák során célszerű mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket lehetőleg állandó beosztású 

párokban, kiscsoportokban kell végezni. 

 

Nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó esemény megszervezése 
 



 

A nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó (pl.: értekezlet, ünnepség, 

osztályozó értekezlet, tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, bál, bankett, kulturális program) 

esemény megszervezése során legyenek tekintettel az alábbiakra: 

- a rendezvényekre vonatkozó hatályos létszámszabályok szigorú betartása, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri program szervezése, 

- szükség esetén a résztvevők körének korlátozása. 

 

Étkezésre vonatkozó szabályok 
 

 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének 

megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb 

fertőtlenítéssel. 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok keveredése lehetőleg 

elkerülhető, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, 

fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni. 

 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 

szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. 

Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát 

fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen. 

 

Külföldről érkező kollégiumi tanulókra vonatkozó szabályok 
 

 A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján 

lehetséges. 



 

 Amennyiben a tanulót a határátlépéskor hatósági házi karanténban tartózkodásra 

kötelezik, a kollégiumnak szükséges biztosítani a tanuló elkülönített elhelyezését és 

ellátását. A kollégiumi tanulók esetében a kollégiumnak biztosítania kell a megfelelő 

elkülönítést addig, amíg a hatósági házi karantént az arra illetékes hatóság megszünteti. 

 A lenti linken a rendőrség hivatalos honlapján található a járványügyi intézkedésekkel 

kapcsolatos, beutazáshoz, illetve a karantén alóli mentesüléshez szükséges beadványok. 

Amennyiben szükséges, ezen keresztül a megfelelő beadvány típus megválasztásával 

közvetlen megküldhető a karantén lakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság 

részére a szükséges dokumentum: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-

ugyintezes/jarvanyugyi-intezkedesekkel-kapcsolatos-beadvanyok 

 

A kollégiumi elhelyezés szabályai 
 

 A kollégiumokba kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek 

esetleges meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat. 

 A kollégiumokban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre 

utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók 

egészségvédelméért a kollégium a felelős a szülő helyett, ezért a lakókat kikérdezik 

(szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet 

mérést végezhetnek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A koronavírus 

megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni. 

 A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 

méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön. 

 Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók 

kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 

 A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a 

megfelelő higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni. A kollégiumban, ha 

zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen tartózkodik és a 1,5 méteres 

védőtávolság nem tartható, a maszk használata javasolt. A közös használatú 

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/jarvanyugyi-intezkedesekkel-kapcsolatos-beadvanyok
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/jarvanyugyi-intezkedesekkel-kapcsolatos-beadvanyok


 

helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is 

térben és időben lehetőség szerint tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait. 

 Kollégiumonként a férőhelyek 5%-át javasolt üresen tartani, elkülönítési és hatósági 

karantén helyszín céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren 

egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság 

elkerülése érdekében. 

 A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani és szellőztetni, és ajánlott 

rendszeresen fertőtleníteni. A közösségi helyeknél kézfertőtlenítő készüléket kell 

elhelyezni, melyet folyamatosan fel kell tölteni virucid hatású kézfertőtlenítő szerrel. 

 A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően kell megszervezni és végezni. 

 Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek 

segítségével az érintett elkülönítése, a szülő értesítése a lehető leggyorsabban 

megvalósul. Ezzel párhuzamosan az NNK honlapján elérhető általános eljárásrend 

alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele. 

 

Hiányzások kezelése 
 

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a 

szülő a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell 

tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül 

a részére a járványügyi hatóság által előírt karantén időszakára. 

 A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. § (1) bekezdés c) pontjának értelmében az 

intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást 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 a döntésre jogosult 

intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében 

aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia. 

 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban. 

 

Intézkedések intézményi szintű fertőzés esetében 
 

 Minden szakképző intézménynek és szakképzési centrumnak kiemelt feladata és 

kötelessége a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv folyamatos 

aktualizálása – szükség esetén - az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is 

figyelembe véve. A fenntartó által jóváhagyott intézményi intézkedési tervet a 

szakképző intézmény (szakképzési centrumhoz tartozó szakképző intézmények esetén 

a szakképzési centrum) köteles a szakképzési államigazgatási szerv feladatkörében 

eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 

rendelkezésére bocsájtani. Az NSZFH amennyiben szükségesnek ítéli, további 

intézkedéseket kezdeményez a fenntartónál. 

 Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról, a területi 

járványügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről a fenntartót, 

szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a szakképzési 

centrumot, a szakképzésért felelős miniszter fenntartásában lévő szakképzési centrum 

esetén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt haladéktalanul tájékoztatni 

kell. 

 A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről haladéktalanul 

tájékoztatni kell 

- a fenntartót, 



 

- a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a 

szakképzési centrumot, továbbá - a szakképzésért felelős miniszter fenntartásában lévő 

szakképzési centrum esetén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt. 

 A szakképző intézmények évfolyamain 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. 

 

A szabályok betartása mindannyiunk érdeke. Ha valaki mégis megszegi ezeket az 

előírásokat, komoly büntetést kaphat, mivel veszélyezteti mások egészségét, illetve életét. 

Vegyük nagyon komolyan az előírásokat! 

 

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra! 


