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Bevezetés
Elsődleges az iskolában tanulók és dolgozók élet- és egészség-, személyi, vagyon- és
jogbiztonság védelme, az iskola biztonságos működésének fenntartása.
Az oktatás és az egyéb tevékenységek megszervezése a járványügyi ajánlásnak, az aktuális
járványhelyzetnek és az iskola működési rendjének megfelelően történik és a felülvizsgálata
folyamatos.
A lehetőségek szerint törekszünk a járványügyi ajánlások betartására.
Biztonságos környezet kialakítása
Általános szabályok
1.

Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások,
irányelvek betartása az iskolában tartózkodó minden személyre nézve kötelező.

2.

Az intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit, hivatali helyiségeit kizárólag egészséges,
koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Megbetegedés
gyanús személy az iskolában nem tartózkodhat. ( A jellemző tüneteket az 1. számú melléklet
tartalmazza).

3.

A személyi higiéné betartása mindenkinek egyaránt kötelező:
✔ gyakori szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés
✔ köhögési, tüsszentési etikett betartása
✔ az arc (száj, orr, szemek) felesleges érintésének kerülése
✔ szájat és az orrot eltakaró maszk használatára vonatkozó szabályok
betartása

4.

A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus
tovább terjedésének megakadályozásában. A belső közösségi tereken a maszk használata
kötelező, de az 1,5 m távolságot lehetőség szerint itt is be kell tartani. A sorban állásnál a
büfében és ebédlőben az 1,5 méteres távolságot vonalak jelzik, annál közelebb nem lehet
állni egymáshoz. Az ebédlőben étkezéskor a tanulóknak úgy kell leülni, hogy közöttük két
széket ki kell hagyni. A tálca visszavitelekor is tartani kell a távolságot.

5.

A távolságtartás az udvaron és az iskola előtt is kötelező. Kerülni kell a csoportosulásokat.
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6.

Az iskolába érkezés két portán keresztül történhet (elrendeléstől függően):
Főporta: A épület és B épület földszinti termeibe érkező és onnan távozó
osztályok/csoportok
C porta: B épület 2. emelet, C épület termeibe érkező és onnan távozó osztályok/csoportok
Az épületbe lépéskor mindenki testhőmérsékletét megmérjük:
Ha az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál magasabb
testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik a tanulónál, vagy
az iskola bármely alkalmazottjánál, az intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul
otthonába kell távoznia és a háziorvosával fel kell vennie a kapcsolatot.
Kiskorú tanuló esetében a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul értesíteni kell,
illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal nem megoldható, el kell
különíteni a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig.
A mérés alatt is figyelni kell a 1,5 m védőtávolság betartására!

7.

8.

Az osztálytermekben, laborokban az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott
intenzitású szellőztetésre. Ez a teremben tartózkodó tanár, illetve szünetekben a megbízott
hetes feladata.
A tanári kabinetekben az 1,5 m távolság betartásának lehetőségét ki kell alakítani, pl. az
asztalok, számítógépes munkaállomások átmozgatásával.

9. A helyes kézmosást bemutató ábra a mosdókban megtalálható, ezen lépések alapján kell
mindenkinek kezet mosni, és csak utána hagyhatja el a helyiséget.
10. Amennyiben az iskolában bárki betegség jeleit észleli egy tanulónál, értesíti az ügyeletes
vezetőt, aki gondoskodik a tanuló törvényes képviselőjével való azonnali egyeztetésről, és
a tanuló elkülönítéséről (A épület 1. emeleti szoba). A tanuló a szülővel vagy annak
megbízottjával elhagyja az iskolát, és haladéktalanul kapcsolatba lép a háziorvosával. A
törvényes képviselő az osztályfőnököt a vizsgálat eredményéről értesíti.
Ha felnőtt az érintett, az intézményt elhagyja, és háziorvosával konzultál, ennek
eredményét az igazgatóval közli.
11. Bármilyen fertőzésre, coviddal kapcsolatos betegségre utaló jel esetén az intézményvezető
haladéktalanul tájékoztatja a Centrum egészségügyi munkacsoportját és a centrummal
egyeztetve kezdik meg az intézkedést. Az iskola minden nap 10 óráig jelentést küld a
Centrumnak az aktuális helyzetről.
Hivatali ügyintézés
Hivatali ügyintézés elsősorban telefonon, illetve email útján bonyolítható.
tanulmanyi@egressy.info; 06 70 502 1305
titkarsag@egressy.info; 06 70 502 1293
Az elkészült dokumentumok átvétele időpont egyeztetés után lehetséges az iskola
portáján.
Az iskolába belépőknek maszk viselése kötelező.
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Takarítás, fertőtlenítés
1. A kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és
takarítószerek használatára kiemelten figyelni kell. A virucid hatású fertőtlenítőszereket a
takarítók minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás
szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel használják. A megfelelő
kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állását, a beszerzés
szükségességét a gondnok felügyeli.
2. Az ajtókilincsek, korlátok, kapcsolók fertőtlenítését 2 óránként a szünetekben előre
elkészített beosztás alapján a technikai munkatársak végzik.
A termek, laborok, műhelyek, öltözők takarítását és fertőtlenítését akkor végzik el a
takarítók, amikor egy adott osztály/csoport elhagyja véglegesen azt.
A mosdók takarítása a tanórák alatt történik.
A munka koordinálásával és ellenőrzésével megbízott kolléga minden nap helyzetjelentést
ad a gondnoknak, felmerülő probléma esetén a gondnok az iskola vezetőjét azonnal értesíti.
A tevékenység dokumentálása folyamatos, ennek ellenőrzése az iskolavezetés feladata.
Az iskola épületeiben több helyen és a laborokban, műhelyekben kézfertőtlenítők
találhatók.
Emellett javasoljuk minden oktatónak és tanulónak, hogy a biztonság növelése érdekében
tartson magánál saját kézfertőtlenítő szert, illetve fertőtlenítős nedves kendőt.
Kiemelten fontos a belső intézkedési tervek, szabályzatok fokozott betartása és betartatása. A
járványhelyzet alakulása folytán a szabályzatok, utasítások, cselekvési/intézkedési protokollok
kiegészítése és aktualizálása folyamatos, akár speciális intézkedések is hozhatók az intézményi
sajátosságok figyelembevételével.
Az intézménybe érkezőket a portán található tájékoztató orientálja. A szabályozás az iskola
honlapjának első oldalán is megtalálható.
A tanórák látogatása
1. Tanórák megszervezése:
A nappali oktatásban normál órarend szerint saját- és állandóra kijelölt segédtantermekben
tanulnak a diákok (kivéve a laborok és műhelyek). Azért, hogy az iskola épületeiben
egyidőben kevesebb tanuló tartózkodjon, az alábbi hibrid oktatás szerint haladunk:
A hét (indult szeptember 7-én)
Hétfő-kedd
9 -10. és 13. évfolyam jön be az iskolába, a többieknek online otthonról tanulás.
Szerda –csütörtök- péntek
11-12. és 13. évfolyam – többieknek online otthonról tanulás.
B hét
Hétfő-kedd
11-12. és 13. évfolyam – többieknek online otthonról tanulás.
Szerda –csütörtök- péntek
9- 10. és 13. évfolyam jön be az iskolába, a többieknek online otthonról tanulás.
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Az otthonról tanulás is az órarendnek megfelelő, a tanulóknak be kell jelentkezniük az
adott online felületeken. Az a tanuló, aki otthonról nem tudja biztosítani a részvételt
(mikrofon, időnként kamera), nyilatkozik erről, és bejárhat minden nap az iskolába.
A Magyar Futball Akadémia osztályai mindig személyes jelenléttel vesznek részt a tanórákon.
A kisebb létszámok miatt az MFA-n megoldható a folyamatos távolságtartás.
A felnőttek esti oktatásában az elméleti órák online, a gyakorlati órák egy része személyes
jelenléttel történik.
Az online platformok a webex és a classroom.
2. Azokon a tanórákon, ahol az 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata
kötelező, a többin is erősen ajánlott.
3. Az oktató számára a 1,5 méter védőtávolság biztosítása és betartása kötelező.

4. Az osztályfőnöki órákon a tanulók részletes tájékoztatást kapnak a járványhelyzettel kapcsolatos
aktuális tudnivalókról, és folyamatosan tájékoztatjuk őket az esetleges módosításokról,
amelyek a honlapon is olvashatók.
Az eredményesség és a járványügyi helyzet függvényében az oktatás szervezésének
felülvizsgálata folyamatos, szükség esetén módosításra kerül.
5. Az iskolába csak egészséges, a koronavírusra jellemző semmilyen tünetet nem mutató tanuló,
oktató és egyéb alkalmazott jöhet be. Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a tanuló gyanús
tünetek esetén ne engedjék iskolába. Este és reggel javasoljuk otthon is a testhőmérséklet
mérést. A szokásos módon kérjük a hiányzás tényének bejelentését az osztályfőnöknek.
6. Az a tanuló,
- aki közvetlen kontaktusban (1,5 m-en belül, legalább 15 percig, zárt térben) volt
valószínűsített, illetve megerősített koronavírusos személlyel,
- Covid fertőzöttel egy háztartásban él,
- Covid fertőzöttel közvetlen fizikai kapcsolatba került (kézfogás, köhögés)
- tapasztalta az alábbi tüneteket magán, vagy a vele egy háztartásban élő személyeknél:
láz, íz- és szagvesztés, köhögés, heveny légzési nehézség,
ne jöjjön iskolába a kontaktus után számított 10 napig, vagy negatív PCR teszt
elkészítéséig.
Az a diák, aki bármely rendezvényen részt vesz, jöhet iskolába, de nagyon figyeljen a
fentebb felsorolt jelekre, és ha észleli magán, maradjon otthon, és azonnal jelezze
háziorvosának és az iskolának.
7. Krónikus beteg, veszélyeztetett tanuló orvosi szakvélemény birtokában (kiskorú esetén a
törvényes képviselő) kérvényezheti a folyamatos online oktatásban való részvételt –kivéve a
kontakt gyakorlati órákat egyeztetés alapján).
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8. A tanulókkal, a szülőkkel, a felnőttoktatásban részt vevőkkel és egyéb partnereinkkel a
kapcsolatot elektronikus levelezés útján, messenger csoportokban és telefonon tartjuk. Az
aktuális változásokról a honlapon naprakész tájékoztatást adunk, illetve az eKRÉTA
rendszeren keresztül juttatunk el információkat.
9. A tanulóknak, amennyiben külföldön jártak, a külföldi tartózkodásra és hazatérésre
vonatkozó hatályos rendeletben foglalt szabályok alapján kell eljárniuk.
Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra és oktatókra az általános higiénés
rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás
a mosdóban vagy alkoholos kézfertőtlenítés a laborban, műhelyben található fertőtlenítővel.
Azokon a gyakorlatokon, ahol az 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata
kötelező.
2. A tűz-és munkavédelmi oktatás a csoportoknak az első osztályfőnöki és gyakorlati órán
megtörtént.
3. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató a helyes egyéni védőeszköz-használatot
folyamatosan ellenőrzi.
4. A gyakorlat során az eszközöket a laborokban, műhelyekben szükség szerint – amennyiben
azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa megbízott személy virucid hatású
felületfertőtlenítő-szerrel tisztíthatja le.
5. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a külső gyakorlóhelyeken is be kell tartani.
6. A gyakorlati terekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést az előírt
takarítási útmutató alapján a takarítók elvégzik.
A számonkérés, beszámolás rendje
1. Írásbeli és szóbeli számonkérés esetén a tanórákra vonatkozó szabályokat kell betartani.
Javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatokat 24 órás elzárás
után ajánlott javítani a higiénés szabályok betartásával.
2. A szóbeli számonkérést a kontakt napokra tervezi az oktató, előre bejelentett
időpontokban. A szóbeli számonkéréskor a maszk használata kötelező, amennyiben nem
biztosítható a 1,5 m védőtávolság.
3. A számonkéréseken is kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató
vehet részt.
4. A dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget biztosítjuk a biztonsági szabályok
betartásával.
Rendezvények megtartása
1. Az iskolai - nagy létszámú - rendezvényeket töröltük az eseményeink közül, alternatív
megoldásokat dolgozunk ki (szalagavató, beiskolázás, stb.) a járványügyi előírások
betartásával.
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2. A szülői értekezleteket az udvaron, illetve online módon tartjuk.
Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata
1. Testnevelés-, sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges,
tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.
2. A szoros fizikai kontaktust a sport foglalkozásokon mellőzni kell, törekedni kell az 1,5-2
méteres védőtávolság folyamatos betartására.
3. Az időjárás függvényében előnyben kell részesíteni az udvari tevékenységet.
4. Az öltözők, zuhanyzók, mosdók, egyéb felületek takarítását a csoportok váltása között végzik
a takarítók.
A tanulóknak az oktatás alatt kötelező a járványügyi előírások betartása. A szabályok megszegése
esetén a Házirend szerint jár el az iskola.
Az oktatás megszervezése karantén esetén
1.

Igazolt koronavírusos megbetegedés esetén, amennyiben oktató(ka)t és/vagy
tanuló(kat)t érint, - a fenntartóval történt egyeztetés után - a 10 nap karantén idejére az
iskola, ill. annak egy része átáll a digitális oktatásra. Amennyiben a gyakorlati oktatást
és a számonkéréseket meg lehet szervezni ezalatt is személyes jelenléttel, azokat az
iskola megszervezi. A 10 nap letelte után visszatérünk a karantént megelőző oktatási
rendre.

2. A tanulók rendelkeznek iskolai @egressy.info email címmel, amit az oktatás során
használnak.
3. Az előző tanévben bevált platformokat használjuk:
✔ Google classroom az írásos feladatok, vázlatok, prezentációk, számonkérések
stb. számára.
✔ Webex a kontakt órák megtartására.
✔ A házi feladatok adminisztrálása az eKRÉTÁ-ban.
✔ Lehetőség szerint szervezünk konzultációs idősávokat a digitális oktatás ideje
alatt.
4. Az oktatók közötti, valamint a tanulókkal, szülőkkel való kapcsolattartás kizárólag az
online térben történik.
Budapest: 2020. október 1.

Szalayné Kelemen Ildikó
igazgató (sk)
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1. sz. 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 (száraz köhögés)
• folyamatos orrfolyás
• 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, ezzel egyidejűlg értesítse az osztályfőnökét.
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