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E/19/2020. (VIII. 28.) Számú rektori-kancellári utasítás értelmében:
A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12)
bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:
1.§ (1) A veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes átmeneti rendelkezésekről egységes
szerkezetben, továbbá a járványügyi készültséggel összefüggő egyes speciális szabályokról
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(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyetem területén a járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így az egyetem
területére való belépéstől kezdve a maszk használata zárt térben minden esetben
kötelező, továbbá a védőtávolságot tartani kell.”
Budapest, 2020. augusztus 28.
Dr. Merkely Béla
rektor

Baumgartnerné Holló Irén
kancellár általános helyettese

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium ágazati ajánlásával a szakképzés
egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez

1. Jogszabályi háttér:
 A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI.17.) Korm. rendelet.
 341/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási
korlátozásairól

2. Intézkedési terv célja
Intézkedési tervünk célja a szakképzésben részt vevő személyek élet-, és egészségvédelme, a
szakképzés folyamatosságának, valamint a COVID-19 pandémia továbbterjedésének

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI.17.) Korm. rendeletben
kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez,
illetve lebonyolításához a minisztériumok eljárásrendi ajánlását útmutatóul alkalmazzuk.
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével
kerül sor. A módosításról iskolánk tanulói tájékoztatást kapnak.
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az igazgató gondoskodik.
Az intézkedési tervben szereplő irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

3. Az intézkedési terv hatálya
Időbeni hatálya: 2020. augusztus 25-től visszavonásig
Személyi hatálya: az intézmény minden tanulója, oktatója, dolgozója, illetve az intézménybe
hivatali ügyintézésre érkező személyek, ide értve a tanulók szülőit, gondviselőit is.
Területi hatálya: az intézmény egész területén.
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4. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre
4.1. Az intézményben alapos, a mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás megtörtént. Az
intézmény vezetője ellenőrizte a takarítások végrehajtását.
4.2. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

5. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások
5.1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az
oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vegyen részt. Az intézmény tájékoztatja a szülőket arról, hogy
amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a
gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
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az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény
területén, mind az intézmény épülete előtt.
5.3. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább
elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló
helyiségek bevonásával (pl. csoportbontás). A tanítási órákon, foglalkozásokon a
maszk kötelező.
5.4. A közösségi terekben törekedni kell arra, hogy ott egyszerre csak annyi tanuló
tartózkodjon, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a
csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi
tereken belül.
5.5. A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el
kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási
nap során lehetőleg használják ugyanazt a tantermet.
5.6. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az
órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
5.7. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az
öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy
elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

5.8. A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolság betartása ajánlott.
5.9. Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű
jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, szalagavató, kulturális és sport program,)
rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
-

az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,

-

az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,
maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

-

zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,

-

a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének
korlátozása.

5.10.

Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok

belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett
kirándulásokat első félévre nem tervezünk.
A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a

járványügyi előírások betartása mellett fogjuk megtartani. Amennyiben lehetséges, a
szükséges

információk

e-mailben,

vagy az

alkalmazott

egyéb

intézményi

adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

6. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
6.1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak
használatára felhívjuk a figyelmet, továbbá az intézménybe érkezéskor, étkezések
előtt és után törekszünk arra, hogy minden tanuló alaposan mosson kezet vagy
fertőtlenítse a kezét (tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
6.2. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget.
6.3. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az
egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy
alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
6.4. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak
megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A tanulóktól elvárjuk az úgynevezett köhögési
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etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt
zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
6.5. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása
érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi fertőtlenítő
takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A
fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel
gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek,
korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor,
egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a
mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
6.6. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók
egészségét ne veszélyeztesse.
6.7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a
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6.8. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint
nyitva kell tartani.
6.9. Javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés.
6.10.

A légtechnikai eszközök használata csak igazgatói engedéllyel lehetséges.

6.11.

Az iskolában használt sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

7. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
7.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő 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 gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres
védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása
esetében ajánlott.
7.2. A képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás)
kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem

megoldható, a zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azt
megszervezni.
7.3. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni
védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a
gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.
7.4. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az
általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.
7.5. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be
kell tartani.
7.6. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű
betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói
csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

8.1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb
egészségügyi

ellátásra

vonatkozó

szabályokat

szükséges

betartani.

Ennek

megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem
kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
8.2. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői
vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet
3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó,
valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely
feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos
együttműködését.
8.3. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok,
tisztasági vizsgálatok, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés,
zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő
szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban
tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
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8.4. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a
koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal
kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat
tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén
(iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó)
biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni
kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
8.5. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők,
jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések
megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével,
a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

9. Tanulói hiányzások kezelése
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veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések,

cukorbetegség,

légzőszervi

megbetegedések,

rosszindulatú

daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált
állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá,
ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
9.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
9.3. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak és az iskolai Házirend szerint
érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

10. Teendők beteg személy esetén

10.1.

Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés

tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az
iskolaegészségügyi orvost, Fenntartót, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a
további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni
kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a
gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak
alapján járjanak el.
10.2.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata

kötelező.
10.3.

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos,
házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára
vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK
által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos
teendőket.
A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi

igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül.
10.5.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta

járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak
kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

11. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében
11.1.

Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi

Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által
elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI
Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények,
illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az
intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje
koronavírus-pozitív.
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11.2.

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy

szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a
tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az
intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást
kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap
arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további
népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják
végre.
11.3.

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási

folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más,
személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök
alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend
elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják, ettől kezdve
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visszavonásig az iskola Házirendje lép életbe.
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12. A számonkérés, beszámolás rendje
12.1.

A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma

előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok
betartását.
12.2.

Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása

szükséges.
12.3.

Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata.

12.4.

Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a

higiénés szabályok betartásával.
12.5.

A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve

oktató vehet részt.
12.6.

Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres

védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres
személyes távolság tartható, maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés
elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.

13. Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások
13.1.

A tanévnyitó rendezvényeket – lehetőség szerint a szabadban – úgy szükséges

megszervezni, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A
lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5 méter)
betartására.
13.2.

A zárt térben megrendezésre kerülő tanévnyitó rendezvényeken maszk

használata kötelező, ha a 1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben
tartható a 1,5 méter távolság, a maszk viselése javasolt.
13.3.

A tanulói létszám és az 500 fős korlát figyelembevételével több tanévnyitó

rendezvény is tartható intézményenként, illetve a rendezvény online közvetítése is
javasolható.
13.4.

A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a

1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság
tartható, a maszk viselése ajánlott.
A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.
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1. számú melléklet
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak,
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
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beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:
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 émelygés,
 hányás és/vagy
 hasmenés.
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és
kövesse az utasításait.

2. számú melléklet
Amennyiben a szakképző intézmény kockázatszűrő kérdőív bevezetését kívánja alkalmazni,
az alábbi kérdéseket javasolt feltenni az érintetteknek:
1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult
 láz vagy hőemelkedés (37,5 C);
 fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
 száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
 torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
 émelygés, hányás, hasmenés?
2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel?
igen - nem

különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?

igen - nem
4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?

igen - nem
5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?

igen - nem

Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.
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3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban
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