1.

Általános rendelkezések

Jelen intézkedési terv a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm.
rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel, valamint az Innovációs és
Technológiai Minisztérium ágazati ajánlása alapján a Váci Szakképzési Centrum központi
szervezetében (továbbiakban: Centrum) a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő
megszervezése érdekében jött létre.
Az intézkedési terv célja, hogy egységes útmutatóul szolgáljon a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez,
illetve lebonyolításához.
Az intézkedési terv a Centrum működtetésében résztvevő személyek élet-, egészség-, személyi,
vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a működés folyamatosságának és stabilitásának garantálását,
valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzését szolgálja.
Jelen intézkedési tervet a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során szükséges
alkalmazni a Centrum teljes személyi állományára, továbbá a Centrumba belépő külső látogatókra. Az
intézkedési terv betartása mindenki számára kötelező.
Az intézkedési terv módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben. Az intézkedési terv a Centrum
központi szervezetére érvényes.
Az intézkedési terv bevezetéséről és alkalmazásáról a főigazgató és a kancellár közösen kötelesek
gondoskodni, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ágazati fenntartó) feladata az intézkedési
terv megvizsgálása és szükség esetén további intézkedés kezdeményezése.
2.

Munkacsoportok létrehozása

A Centrum teljes körű, biztonságos, zavartalan működése érdekében olyan intézkedések, eljárásrendek
kialakítását célozta meg, amelyek segíthetik a vírus terjedésének megelőzését, illetve biztosítják az
oktatás folyamatosságát.
A Centrum az alábbi munkacsoportokat hozza létre:
-

Digitális munkacsoport:
Vezető: Dudás Tibor kancellár

-

Oktatásszervezési munkacsoport
Vezető: Papolczi Emőke Mária főigazgató

-

Egészségügyi munkacsoport
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Vezető: Gombos Péter főigazgató-helyettes
A Centrum munkacsoportok feladata az Intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendre történő,
elsősorban részleges vagy teljes átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az
intézményi szabályozásokban való megjelenés előkészítése. Ennek érdekében az Intézményben
kialakított munkacsoportok vezetői a Centrum munkacsoportjaival egyeztetve, jelen Intézkedési
tervvel párhuzamosan megkezdik az intézkedések és eljárásrendek kialakítását.
Amennyiben a szakképző intézmény tanulói és alkalmazottai körében bármilyen különleges,
fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak, akkor a Centrum főigazgatóját a járványügyi
szabályoknak megfelelően azonnali tájékoztatni szükséges. Az Intézményi tájékoztatást követően a
főigazgató a bejelentést az NSZFH felé haladéktalanul megteszi.
3.

A centrum feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos
környezet kialakítása

A Centrum irodáiban és egyéb helyiségeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell
elvégezni. Az intézményi gondnok ellenőrzi a takarítások végrehajtását. Ezt megfelelő módon
dokumentálni kell.
A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön
figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.
A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és
fertőtlenítő szerek biztosítása a Centrum feladata.
Az igazgatói értekezleten az Intézmények igazgatói tájékoztatás keretében kapják meg a
tanévkezdéshez szükséges információkat.
Az egészség megőrzését célzó intézkedések betartása érdekében takarítási és ellenőrzési rendet
alakítunk ki.
A Centrum kiemelt figyelmet fordít az alapvető higiénés szabályok betartására. Ez magába foglalja a
gyakori szappanos kézmosást, vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az
arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban:
maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a személyi állományt részletesen tájékoztatjuk, számukra
figyelemfelhívó plakátokat helyezünk ki a Centrum épületében, irodák ajtaján.
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Tüsszentés, köhögés esetén papír zsebkendő használatát szorgalmazzuk, amelyet használat után a
kihelyezett szemétkosárba azonnal be kell dobni, majd kezet kell mosni és fertőtleníteni.
Az irodákban és egyéb helységekben a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges. Ennek biztosításáért
a takarítónők felelősek.
A számítógépek használata során javasolt a gyakori, alaposan fertőtlenítés a kihelyezett
kézfertőtlenítővel. A munkaidő végén a munkavállaló fertőtleníti az asztalán lévő billentyűzetet és az
egeret.
A vírus továbbterjedésének megakadályozása érdekében 1,5 méteres távolságot kell tartani.
Amennyiben a védőtávolság betartása nem lehetséges, úgy a maszk használata kötelező.
Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a Centrum irodában maszk viselése kötelező.
A munkaállomások egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakításáról az Centrum
rendszergazdája gondoskodik.
Az irodák és egyéb helységek tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén
virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára fokozott figyelmet kell fordítani.
A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett
használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A
megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről a
titkárságvezető gondoskodik.
Fokozottan ügyelünk a Centrum irodáinak és egyéb helységének tisztaságára, a gyakran érintett
felületeket rendszeresen fertőtlenítjük, (asztalok, ajtó-, és ablakkilincsek, kapcsolók, fogantyúk,
korlátok stb.) a padlót és a mosható falfelületeket vírusölő hatású szerrel fertőtlenítjük.
A kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése virucid
fertőtlenítőszerrel történik.
A takarítási rend 4. sz. melléklet szerinti dokumentálása a takarítónők, ellenőrzése a gondnok feladata.
Az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében rendszeresítjük a folyamatos vagy
rendszeresen ismétlődő természetes szellőztetést, mely vonatkozik minden zárt térre: irodákra,
folyosókra, valamint szociális helyiségekre is.
A légtechnikai készülékeket (pl. split klíma és fan-coil berendezések) üzemen kívül helyezzük.
Amennyiben a Centrumban légtechnikai berendezés feltétlen szükségszerűség miatt (pl. szerver szoba)
üzemelő állapotban marad, úgy arról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
készülék típusát, helyét és karbantartások, tisztítások idejét, elvégzőjét. A készülék hőcserélőjét és
porszűrőjét gyakran kell fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető
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szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Mindezek
dokumentálása a rendszergazda, ellenőrzése a főigazgató-helyettes feladata.
A Centrumba érkezőket a bejáratnál kihelyezett plakátok segítségével tájékoztatjuk a Centrum aktuális
eljárásrendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, illetve a
járvány miatti korlátozásokról.
4.

A Centrumban való tartózkodás

A Centrum épületében kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy
tartózkodhat. A Centrum működtetésében csak egészséges és tünetmentes tanuló és dolgozó vehet
részt.
A dolgozó az 1. sz. melléklet szerint köteles nyilatkozni arról, hogy egészséges, a nyilatkozat
megtételekor koronavírus tüneteit nem tapasztalja.
A Centrum épületébe a belépés kizárólag a főbejáraton keresztül történik. Itt vírusölő kézfertőtlenítő
folyadékot helyezünk el, melynek előírás szerinti használata mindenki számára kötelező. Minden
Centrumba belépő köteles maszkot magánál tartani, és az előírt helyzetekben viselni. A Centrumba
való belépéskor szúrópróbaszerűen, illetve indokolt esetben „érintésmentes” hőmérő használatával
testhőmérést végzünk.
Fertőzésgyanú esetén:
a) amennyiben a Centrumban való tartózkodás alatt jelentkeznek a tünetek, úgy azonnal
értesíteni kell a főigazgatót, vagy annak helyettesét, a tüneteket mutató személyt pedig a
lehető leghamarabb el kell különíteni a DKA teremben. Az elkülönítő helyiségben a beteg
felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező, melyet az intézmény
biztosít számára. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban:
NNK)

eljárásrendje

alapján

szükséges

az

azonnali

intézkedések

megtétele.

(háziorvos/Intézményorvos értesítése). A főigazgató vagy a helyettese az intézkedések
megtételét a 3. sz. melléklet szerint jegyzőkönyvben rögzíti.
b) Amennyiben a dolgozó otthon saját magán a koronavírus tüneteit észleli (láz, köhögés,
nehézlégzés, légszomj, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy
szaglászavar) haladéktalanul köteles a Centrum főigazgatóját, valamint ezzel párhuzamosan
háziorvosát értesíteni, és háziorvosa utasításait követni. (Kérjük, hogy ne személyesen menjen
a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel háziorvosát)
c) Maradjon otthon, ne menjen közösségbe.
d) A dolgozó a Centrumba – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet intézményünk elfogad, azt saját hatáskörében nem bírálja felül.
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Amennyiben a dolgozó külföldön tartózkodott, ennek tényéről a 2. sz. melléklet szerinti nyomtatvány
kitöltésével kell nyilatkoznia, amely nyilatkozatban hozzájárul a járványügyi készültségi időszak
utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásához. A
nyilatkozat tartalma egy COVID-19 orvosi intézkedés szükségessége esetén felhasználható.
Az Intézményekkel, tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás
során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kell
alkalmazni.
5. Kommunikáció
Kérjük a Centrum dolgozóit, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ennek fontosságára hívják fel
kollégáik figyelmét is.
Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és
honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
A járványügyi előírások változásait, a szükséges teendőket az Intézmény honlapján, Facebook oldalán
és a KRÉTA rendszerben is közzétesszük.
Vác, 2020. szeptember 1.
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1.

sz. melléklet

Nyilatkozat
Alulírott ………..………………………………(név) nyilatkozom, hogy a Váci Szakképzési
Centrum dolgozója egészséges vagyok, a nyilatkozat megtételekor koronavírus tüneteit
magamon

igen

nem

tapasztalom.
Egyidejűleg nyilatkozom, hogy amennyiben a koronavírus tüneteit észlelem, úgy a
fertőzésgyanú esetén irányadó eljárásrend alapján járok el.
A jelen nyilatkozatban feltüntetett adatok a Váci Szakképzési Centrum általi kezeléséhez
hozzájárulok.
Dátum: ……………………………………………..

…………………………………….
dolgozó
aláírása

*(a megfelelő aláhúzandó)
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2. sz. melléklet

Nyilatkozat
Alulírott ………..………………………………(név) nyilatkozom, hogy a Váci Szakképzési
Centrum dolgozója a nyilatkozattételt megelőző két hétben külföldön tartózkodtam

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 a Váci Szakképzési Centrum általi kezeléséhez
hozzájárulok.
Dátum: ……………………………………………..

…………………………………….
tanuló dolgozó
aláírása

*(a megfelelő aláhúzandó)
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3. sz. melléklet

FELJEGYZÉS COVID TÜNETEK ÉSZLELÉSÉRŐL

A kapcsolódó jelzést adta: ............................................................................................................
Az érintett dolgozó: .....................................................................................................................
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

…………………………………
dolgozó aláírás

Záradék:
Jelen feljegyzés továbbításra került
a következő személynek (háziorvos/szülő/törvényes képviselő): ................................................
a továbbítási ideje: ........................................................................................................................
a továbbítás módja:.......................................................................................................................
a továbbítás tényének hiteléül:
…………………………………
főigazgató aláírása
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4. sz. melléklet

TAKARÍTÁS/ FERTŐTLENÍTÉS ÜTEMEZÉSE, VÉGREHAJTÁSA ELLENŐRZÉSE
Érintett intézmény: Váci Szakképzési Centrum
A körzet házirend szerint megnevezése. ......................................................................................
A FERTŐTLENÍTÉST/ TAKARÍTÁST ELVÉGEZTE
IDŐPONT

TAKARÍTÓ

ELLENŐRZŐ

ELLENŐRZŐ

ALÁÍRÁSA

ALÁÍRÁSA

MEGJEGYZÉSE
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