
Járványügyi eljárásrend 
 

Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum 

 

(Aktualizálva: 2021. március 1-jén.) 

 

2020. szeptember 1-jén hagyományos nevelés-oktatással, a pedagógusok és diákok egyidejű 

jelenlétével kezdjük meg a tanévet iskolánkban.  

 

1. Fertőtlenítő takarítás a tanévkezdés előtt és a tanév során 

1.1. Intézményünkben a tavaszi digitális oktatásra való átállást követően több alkalommal is 

sor került fertőtlenítő takarításra, melyet takarítóink végeztek el.  

1.2. Az iskolát az érettségi vizsgákra való tekintettel nanoezüst szárazköd ultrahangos 

kijuttatásával fertőtlenítette több alkalommal egy erre szakosodott vállalkozás. 

1.3. A nyári karbantartási időszakban is rendszeres takarítás folyt az iskolaépületben.  

1.4. A takarítók és a technikai személyzet járványügyi eligazítása augusztus végén több 

részletben megtörtént. 

1.5. A tanévkezdés előtti napon fertőtlenítő takarítást végeztek el a takarítók az EMMI által 

kiadott eljárásrend 1. számú mellékletében foglalt ajánlás alapján.  

1.6. Tanítási napokon két alkalommal végeznek el takarítóink fertőtlenítő takarítást; kora reggel 

a tanítási órák előtt minden helyiségre kiterjedően, valamint délután a közösen használt 

helyiségekben (folyosók, mosdók), továbbá a korlátok, kilincsek, számítógép-klaviatúrák 

rendszeres áttörlésével. Az elvégzett takarítási / fertőtlenítési munkákat egy erre rendszeresített 

füzetben dokumentálják a technikai munkatársak.  

1.7. Az iskolaépület összes bejárati ajtajánál kézfertőtlenítőt helyezünk el.  

1.8. A mosdókban és a tanári szobában papírtörlőket helyezünk ki ruhatörülközők helyett. (A 

diákok, munkatársak saját ruhatörülközőt természetesen használhatnak.)  

1.9. A tisztító- és fertőtlenítőszerek biztosítása a fenntartó és az Operatív Törzs feladata. 

1.10. A tisztító- és fertőtlenítőszerek szakszerű raktározása, kihelyezése, pótlása, optimális 

arányú hígítása az iskola gondnokának és a takarítóknak a feladata. 

 

2. Az intézmény látogatása 

2.1. Szülők, idegenek, más iskola tanulói nem léphetnek be az iskolaépületbe. Hatósági, 

tankerületi dolgozók hivatali felhatalmazással tartózkodhatnak az iskola területén 

kézfertőtlenítés, lázmérést követően kizárólag maszkban. 

2.2. Tilos rossz közérzet, fejfájás, láz, köhögés, egyéb koronavírus tünetekkel belépni az 

iskolába!  

2.3. A szülő köteles az iskolát tájékoztatni gyermeke fertőzésgyanúja és a fertőzés fennállása 

esetén a KRÉTA rendszeren keresztül vagy/és más kommunikációs csatornán. 

2.4. Csak azok tartózkodhatnak az intézményben, akiknek feltétlenül szükséges (pl. hivatalos 

személyek, karbantartók, postás).  

2.5. Idegenek az iskolába érkezéskor kötelesek a kézfertőtlenítőt használni, ezt a portás jogosult 

ellenőrizni. Kötelező részükre is a lázmérés, maszkviselet. 



2.6. Az iskolaépületbe való napi első belépéskor érintés nélküli testhőmérséklet-mérést 

végeznek el az erre kijelölt személyek, jellemzően a portás.  

2.7. A tornatermet bérlő sportegyesületek október 1-jétől átmenetileg nem használhatják a 

tornatermet a bejárati ajtón át közlekedve sem – ez központi rendelkezés.   

 

3. Létszámkorlátozások, védőtávolság, maszk 

3.1. Az iskolában 2021. november 11-től digitális tanrend van érvényben.  

3.2. Jelenléti szakmai-gyakorlati órák, egyéni és kiscsoportos foglalkozások a 2021. november 

10-én kelt EMMI miniszteri utasítás értelmében tarthatók.  

3.3. Az iskolaépületben nem tarthatók nagyobb létszámú szakmai programok, rendezvények. 

3.4. Zárt térben nem tartható intenzív levegőventillációval járó kóruspróba. Zenekari és 

kamarazenei foglalkozások távolságtartással kisebb létszámban tarthatók.  

3.5. Jelenléti szakmai és közismereti csoportórákon tanárnak és diáknak egyaránt kötelező a 

szájat, orrot eltakaró maszk viselése. (Fúvós, énekes oktatás esetén a növendék leveheti a 

maszkot, de ügyelni kell a nagyobb távolságtartásra, fokozott szellőztetésre.)  

3.6. Az iskolaépület közös helyiségeiben (folyosók, társalgók, közlekedők,  mosdók, könyvtár 

stb.) mindenki számára kötelező a maszk viselése.  

3.7. Kötelezően előírjuk az osztálytermek, szaktantermek szellőztetését minden tanóra végén, 

továbbá osztály- és csoportváltáskor, valamint takarítás idején. A szellőztetést az adott 

tanteremben tanító pedagógusok, illetve a takarító munkatársak kötelesek ellenőrizni.  

3.8. Szülői értekezlet és fogadóóra csak online tartható. 

3.9. Amennyiben a járványhelyzet indokolttá teszi, igazgatói döntésre felfüggeszthetők a 

jelenléti tevékenységek (egyéni és csoportos foglalkozások, iskolai gyakorlás). 

 

4. Rendezvények megtartása 

4.1. Az iskolai ünnepségeket (tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, ballagás stb.) lehetőség szerint 

az iskolaudvaron tartjuk a védőtávolság betartásával, amennyiben azt az érvénye 

kormányrendelet már lehetővé teszi. (Rossz idő esetén az ünnepségeket elhalasztjuk, vagy 

létszámkorlátozással tartjuk meg.)  

4.2. A járványhelyzet fennállásáig felfüggesztjük az iskola városi nagyrendezvényeit 

(szimfonikus zenekari gálakoncert, reprezentatív kiállítás, adventi Zonta-koncert). 

4.3. A járvány idején nem rendezünk iskolai és tagozati szintű tanulmányi kirándulásokat.  

4.4. Külföldi osztály- és tanulmányi kirándulásokat nem engedélyezünk. 

4.5. A járványidőszakban elhalasztjuk a tantestületi kirándulást. 

4.6. Belföldi osztálykirándulások nem ajánlottak.  

4.7. Nyílt napokat, őszi zenei tábort nem tartunk a gyerekek személyes jelenlétével, legfeljebb 

online módon. A felvételi, előfelvételi vizsgákat megtartjuk iskolánkban, amíg a hagyományos 

munkarend ezt lehetővé teszi, de oly módon, hogy kizárjuk a nagyobb csoportosulásokat 

(például a résztvevők körének kisebb részekre bontásával, szülők, kísérők kizárásával).  

4.8. Nem tartható személyes jelenléttel nevelőtestületi és más értekezlet az iskolában. 

4.9. A személyes jelenlétet nem igénylő tantestületi, tagozati, munkaközösségi, vezetőségi 

értekezleteket át kell helyezni az online térbe. 

 

5. Biztonságos környezet kialakítása 



5.1. A tanulók, tanárok, technikai dolgozók esetében a rendszeres szappanos kézmosás javasolt.   

5.2. Kéztörlésre papírtörlő vagy saját textiltörölköző használható. 

5.3. A tanulókat az osztályfőnökök részletesen tájékoztatják a tanév első napján a személyi 

higiéné szabályairól (papírzsebkendő használata köhögés, tüsszentés esetén; kézmosás, 

kézfertőtlenítés, egyebek). 

5.4. Az épületben több helyre kirakott (a tankerület által ajánlott) piktogram hívja fel a 

figyelmet az egészségügyi szabályok betartására. 

5.5. Tilos a dolgozók, valamint a diákok közötti hagyományos kézfogás, puszilkodás. 

 

6. Étkeztetés 

6.1. A menüztetés jelenleg szünetel iskolákban, és a büfé is zárva van, az italautomata üzemen 

kívül lett helyezve.  

 

7. Teendők beteg személy esetén 

7.1. Azonnali elkülönítés védőeszközök használata (kesztyű, maszk) mellett. Az elsődleges 

karanténhelyiség a gazdasági iroda belső helyisége, illetve a képzőművészeti szárny kistanári 

szobája. 

7.2. Iskolában történő megbetegedés, betegséggyanú esetén az intézményvezetők értesítik az 

iskolaegészségügyi orvost, a szülőt és a tankerületet.  

7.3. A szülő kötelessége a gyermek háziorvosának / házi gyermekorvosának értesítése. 

Nagykorú diák esetében saját felelősségre kell orvoshoz mennie. 

 

8. Tanulói, dolgozói hiányzások 

8.1. A vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozók, hatósági karanténban 

lévők hiányzását orvosi igazolás bemutatása mellett igazoltnak tekintjük.  

8.2. Diákok hosszabb távolléte esetében a pedagógusokkal egyeztetett módon a kapcsolattartás 

és számonkérés online formában történhet (ez nem digitális oktatás). 

8.3. Az iskolából fertőzés gyanújával, koronavírus-tünetekkel távolmaradó vagy hazaküldött 

diákok (és dolgozók) kizárólag orvosi igazolással a kezükben térhetnek vissza az iskolába, e 

tekintetben osztályfőnöknek, pedagógusnak nincs mérlegelési jogköre. A megfelelő egészségi 

állapotukat igazoló orvosi papírt az intézmény vezetőinek kell átnyújtaniuk rögtön az iskolába 

belépéskor. 

8.4. Az iskola dolgozói egészségük védelmében jogosultak táppénzre menni vagy fizetés 

nélküli szabadságra vonulni a vonatkozó jogszabályok betartásával. 

8.5. Diák és tanár felmentést kaphat a jelenléti órák látogatása alól, amennyiben életkoruk, 

egészségi állapotuk, közeli hozzátartozójuk védelme, a bejárás egészségi kockázatai, egyebek 

azt indokolttá teszik.  

8.6. A jelenléti óráról távolmaradó diákot nem írjuk be hiányzónak a naplóba, ugyanakkor 

kötelessége az anyag otthoni bepótlása, a házi feladatok elvégzése. 

 

9. Fertőzéssel érintett intézmény 

9.1. A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről vagy annak megszűnéséről 

kizárólag az Operatív Törzs, valamint az illetékes Minisztérium (EMMI), Nemzeti 

Népegészségügyi Központ dönthet. 



9.2. Digitális munkarend esetén a gyermekfelügyeletet az intézményben meg kell szervezni. 

Amennyiben ott nem szervezhető meg a felügyelet, a tanulók felügyeletéről a tankerületi 

központ gondoskodik (kijelölt intézményben). 

9.3. A digitális oktatás idején munkaidőben mindig tartózkodik egy ügyeletes magasabb vezető 

(igazgató, igazgatóhelyettes) az iskolában.  

 

10. Kommunikáció 

10.1. Járványügyi kérdésben csak az intézményvezető vagy megbízásából az intézményvezető-

helyettes jogosult nyilatkozni a sajtónak a tankerülettel egyeztetve. 

10.2. Az osztályfőnökök kötelessége, hogy a tanévnyitót követő osztályfőnöki órák keretében 

ismertessék diákjaikkal jelen Járványügyi Eljárásrend rájuk vonatkozó részét. 

10.3. Az intézmény vezetői az E-KRÉTA felületen keresztül, valamint az iskolai honlapon 

tájékoztatják a szülőket a járványügyi intézkedésekről, feladatokról (lásd: melléklet).  

 

 

Legitimációs záradék: 

A Járványügyi Eljárásrendet az iskola nevelőtestülete 2020. augusztus 31-iki ülésén fogadta el. 

Hatályos: 2020. szeptember 1-jétől visszavonásig. 

 

Az intézményi Eljárásrendet a központi járványügyi intézkedések és előírások függvényében, 

illetve minisztériumi, fenntartói utasításra folyamatosan aktualizáljuk.     

 

 

Szombathely, 2020. augusztus 31. 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                               

                                                                                                       Rápli Róbert 

                                                                                                    intézményvezető 


