Intézményi protokoll

A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum az alábbi
protokollt határozta meg, mely 2020. 10. 01-től módosításig vagy visszavonásig marad
érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok
figyelembevételével kerül sor. A protokoll minden intézmény területén tartózkodóra (tanulók,
dolgozók, látogatók) vonatkozik.
Az eljárásrend hatálya

Az eljárásrend hatálya kiterjed a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum oktatóira, tanulóira,
valamint a működtetésben résztvevő minden dolgozójára foglalkoztatási jogviszonytól
függetlenül.
Az eljárásrend célja

Az eljárásrend célja a Kormány által felállított Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős
Operatív Törzs és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által elrendelt utasítások1
végrehajtása, a védekezési, a megelőzési tevékenységek koordinálása az oktató-nevelő munka
feltételeinek biztosítása érdekében, legyen szó akár a hagyományos kontaktórás vagy digitális
tanrendről egyaránt.
Centrum Operatív Törzs

A Centrum Operatív Törzs irányítja, szervezi, koordinálja az iskolák védekezési, megelőzési
feladatainak végrehajtását. A Törzs tagjai: a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum vezetése és a 7
iskola Igazgatója. Folyamatosan figyelemmel kísérik a járványhelyzet alakulását, minden hónap
első keddjén továbbá szükség szerint üléseznek a Centrum épületében, vagy Skype program
keretében a virtuális térben.
A főigazgató irányításával az intézmények munkacsoportokat hoznak létre a következő területek
koordinálására:




digitális munkacsoport
oktatásszervezési munkacsoport
egészségügyi munkacsoport

Értesítés rendje

Iskola/kollégium: értesíti: szülő és Centrum (foigazgato@dunaujvarosiszc.hu, 70/4002704)
Centrum értesíti:




Járási hivatal népegészségügyi osztály nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Fenntartó
covidbejelentes@nive.hu
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egmeg92@gmail.com

ITM Felsőoktatásért és innovációért és szakképzésért felelős államtitkárság: Ágazati ajánlás a szakképzés
egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez (2020. október 1.)
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Az iskola járványügyi szempontból kiemelt feladatai

Minden intézmény köteles:






biztosítani a tanulók és a munkavállalók számára a fertőtlenítéshez szükséges
eszközöket, anyagokat,
betartani és betartatni a távolságtartásra (1,5 méter), maszkviselésre vonatkozó
ajánlásokat,
kialakítani egy helyiséget az épületében, ahol ideiglenesen el tudja különíteni azt a
személyt, akinél fennáll a COVID fertőzés gyanúja,
az intézményi protokollnak megfelelően tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni.

1. Az intézménybe történő belépés 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. 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
beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:
• émelygés,
• hányás és/vagy
• hasmenés.

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szakképző intézmény épületébe való belépéskor
lázmérés kötelező mind a tanulók, képzésben részt vevők, mind az oktatók és az intézmény más
alkalmazottai tekintetében.

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 a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig.
2

A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

A szülők kötelesek tájékoztatni az intézményt, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek
vagy igazolt fertőzés van, illetve gondoskodniuk kell gyermekük orvosi ellátásáról.

A tanuló az iskolába/kollégiumba – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem
bírálhatja felül. Az intézménybe hamarabb nem lehet visszatérni, mint, ami az igazoláson
szerepel, akkor sem, ha valaki már jól érzi magát.
Az a tanuló, aki külföldön volt, két hét karanténra köteles, vagy kettő negatív koronavírus tesztet
kell bemutatnia.
2. Intézkedések fertőzés gyanús vagy fertőzéssel érintett intézmények esetében
Tünetek jelentkezése esetén:




Diák:
o

Ha otthon észleli magán a tüneteket, akkor:
 maradjon otthon,
 hívja fel házi orvosát, kövesse annak utasításait,
 tájékoztassa osztályfőnökét, aki értesíti az igazgatót,
 az
iskola
értesíti
az
Egészségmegőrzési
Központot
(egmeg92@gmail.com) és a Centrumot (foigazgato@dunaujvarosiszc.hu,
(70)4002704) .
o Ha az iskolában észleli magán a tüneteket, akkor:
 a diák szóljon tanárának, aki értesíti az igazgatót,
 az igazgató különítse el a tanulót,
 osztályfőnök értesítse a szülőt,
 az igazgató küldje haza a szülővel vagy annak előzetes engedélye
birtokában egyedül a tanulót,
 a tanuló, szülő hívja fel háziorvosát, s kövessék utasításait,
 az
iskola
értesíti
az
Egészségmegőrzési
Központot
(egmeg92@gmail.com) és a Centrumot (foigazgato@dunaujvarosiszc.hu,
(70)4002704) .
Felnőtt alkalmazott:
o Ha otthon észleli magán a tüneteket, akkor:
 maradjon otthon,
 tájékoztassa az igazgatót,
 hívja fel házi orvosát, kövesse annak utasításait.
o Ha az iskolában észleli magán a tüneteket, akkor:
 szóljon az igazgatónak,
 menjen haza,
 hívja fel háziorvosát, és kövesse annak utasításait.
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Igazolt COVID fertőzés esetén:




fertőzött diák:
o az iskola értesíti a Centrumot,
o A Centrum felveszi a kapcsolatot az NNK-val
o osztálytársak szűrése az NNK javaslata szerint,
o az adott osztály digitális oktatásra történő átállása 2 hétre, a tünetmentes
tanulók igazolással térhetnek vissza az iskolába,
o Az osztályt tanító pedagógus, fokozottan ügyel az egészségügyi szabályok
betartására. Az esetleges fellépő legenyhébb tünetek észlelése esetén hazamegy
vagy otthon marad és háziorvosával felveszi a kapcsolatot.
fertőzött felnőtt alkalmazott:
o otthon marad, míg nem lesz két negatív teszteredménye, hatósági igazolással
térhet vissza a munkába,
o NNK javaslata alapján szűrés a dolgozók körében.

Igazolt COVID fertőzöttel szoros kapcsolatban lévő személy esetén:




Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a
megerősített COVID-19 fertőzöttel
o egy háztartásban él;
o személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb
idő); - zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél
hosszabb idő) [pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy
osztályteremben, kórházi beteglátogatás során];
o közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl.
kézfogás útján);
o védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával
érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz);

amennyiben diák a kontaktszemély:
o
o



a szülő értesíti a háziorvost, aki ha szükséges értesíti az NNK-t
NNK eljárás alá vonás esetén: 14 napig járványügyi megfigyelés vagy karantén

felnőtt alkalmazott kontaktszemély:
o
o

a dolgozó értesíti a háziorvost, aki értesíti az NNK-t
NNK eljárás alá vonás esetén: 14 napig járványügyi megfigyelés vagy karantén

3. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból
biztonságos környezet kialakítása
A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül, továbbá az iskolába
belépéskor rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás
szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól
látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárakban,
ebédlőkben, büfékben, vendéglátóterekben, irodákban stb.). A 1,5 méteres távolság kötelező
betartására fokozottan figyelni kell a belépéskor kötelező testhőmérséklet mérés során is.
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A vendégek fogadására szolgáló terekben (pl. büfé, könyvtár, ebédlő) lehetőség szerint plexi
védőfallal is el kell választani a dolgozókat a vendégektől.

Fokozottan kell ügyelni az intézmény minden – oktatási, sport, étkezési, közösségi stb. –
helyiségének tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid
hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. A termekben a tanulói
csoportok váltása között a felületfertőtlenítést és szellőztetést biztosítani szükséges. 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
gondoskodni szükséges. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata.
A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni (ajtókilincs,
liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A számítógépek billentyűzete, kávégépek,
italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid
fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata.

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, javasolt a minél gyakoribb
természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss
levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fancoil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív
levegő-utánpótlás történik kültérből. A készülékek hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran kell
fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott
igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Mindezek dokumentálása,
ellenőrzése a szakképző intézmény feladata.
Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a
létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett
intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.

Szükséges az intézmények belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak fokozott
betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok
kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva. Ennek során a
vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett az intézmény vezetője, valamint
szakképzési centrum esetében a főigazgató és a kancellár az intézményi sajátosságok
figyelembevételével speciális utasításokat hozhat.
Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre, vagy annak gyanújára utaló jelet
azonosítanak a szakképző intézményben, akkor az intézmény vezetője (szakképzési centrum
esetében az intézményvezető javaslatára a főigazgató) elrendeli a szükséges intézkedéseket, és
azokról a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatást nyújt az NSZFH részére.
4. A tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő
kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása
A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket kérjük mellőzni. Amennyiben
lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi
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Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben
küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

Egy intézményen belül elvárt az egységes digitális platformok használata. Adminisztrálásra és
kapcsolattartásra a KRÉTA tanügyigazgatási rendszer használatát írjuk elő, oktatásra a Microsoft
Teams, Google Classroom illetve a Moddle digitális oktatási platformok valamelyikének
használatát ajánljuk. Az adatvédelemre különös hangsúlyt kell fordítani!
5. Tanítás megszervezése
Elsődleges cél, az oktatás személyes jelenléttel történő megtartása. Amennyiben a járványügyi
helyzet indokolja intézményeink részlegesen, vagy teljesen áttérnek a digitális oktatásra.

Lehetőségtől függően kerüljön megnevezésre a digitális oktatói munkát támogató munkatárs,
akinek feladata az oktatók támogatása digitális módszertan alkalmazása során.

A digitális oktatásra vonatkozó intézményi protokollokat a Dunaújvárosi SZC Eljárásrend a
tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzési alapfeladat-ellátásrendjére és
ellenőrzésére c. dokumentum tartalmazza.

Külföldi, (külhoni) diákoknál támogatjuk a digitális tanrend bevezetését, a gyakorlati oktatásuk
későbbi időre helyezését és tömbösített szervezését.
Tantermi órák:

A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának
figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. A
tanórákon részt vevő tanulók és oktatók számára a maszk viselése javasolt, az oktató
számára a 1,5 méter védőtávolság biztosítása kötelező.
A tantermi órák megszervezésekor lehetőség szerint az egy osztály-egy tanterem elvet kell
követni, valamint a vegyes osztályú csoportok kialakítását (pl. idegen nyelv), a különböző
osztályok tanulóinak a találkozását lehetőség szerint kerülni kell, illetve on-line térben kell
megszervezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a termekben a tanulói csoportok váltása
között a felületfertőtlenítést a gyakran érintett felületeken minden alkalommal biztosítani
szükséges.

Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tantermi tanórákon a tanulói
létszám csökkentése, megosztása megvalósítható úgy is, hogy a tanulóknak csoportonként,
felváltva a tanítás egy része online módon, önálló otthoni felkészüléssel projektfeladatok
kiadásával szervezhető meg. Ez nem jelenti az oktatók számára az órák
megkétszereződését. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik megfelelő digitális eszközökkel
az otthoni felkészülés időszaka alatti feladatainak elkészítéséhez, ügyeleti rendszerben
biztosítani kell számára az iskola digitális eszközeinek használatát.
Az online oktatás időtartamáról, és az online oktatásban részt vevők köréről a szakképző
intézmény igazgatója, szakképzési centrum esetén az igazgató javaslatára a főigazgató a
járványügyi hatóság ajánlásának figyelembe vételével dönt a fenntartó és az NSZFH egyidejű
értesítésével.
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Gyakorlati foglalkozások

Gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés
rendszabályok vonatkoznak.

A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató
személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor akkor is kötelező a testhőmérséklet mérése,
amennyiben külső helyszínen (pl. duális képzőhelyen) van. A belépéshez megengedett
hőmérsékletet meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a gyakorlatot nem kezdheti meg.
Erről a gyakorlatot vezető oktató haladéktalanul köteles a szakképző intézményt, valamint
kiskorú tanuló esetén a szülőt vagy a törvényes képviselőt is értesíteni.
A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos
kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A
gyakorlat során maszk viselése javasolt, amennyiben a másfél méteres távolságot nem lehet
megtartani, vagy egyéb védőeszköz (pl. plexifal) nem biztosított.

A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszközhasználatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes
időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.

A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – virucid hatású
felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.

A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell
tartani.
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.

A számonkérés a beszámoltatás rendje

A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre
tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.

Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges.
Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli
dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok
betartásával.

A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet
részt.
Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem
tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság nem
tartható, maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a
munkafelületeken és a segédeszközökön
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A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőség
biztosítása online történjen.
6. 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.
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 javasolt meghatározni. 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.

Kollégiumonként a férőhelyek 5-15%-át kell üresen fenntartani, elkülönítési és hatósági
karantén céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt)
berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében.
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.
Fertőzésgyanú esetére riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az érintett
elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján szükséges az azonnali
intézkedések megtétele.

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 naponta kikérdezik (szóban) egészségi állapotukról és
testhőmérséklet mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak.
7. Rendezvények megtartására vonatkozó rendelkezések
A 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.
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A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvényeken maszk használata kötelező, ha a 1,5
méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben tartható a 1,5 méter távolság, a maszk
viselése szükséges.
A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.

8. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata
Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató,
magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.

A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos
tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek a legalább 2 méteres
védőtávolság folyamatos betartására, mert sportolás közben az erőltetett légzés miatt nagyobb
távolság betartása szükséges
A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben
legyenek egy időben egy helyszínen.

A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra
javasolt hangsúlyt helyezni.
A zárt pihenőterek óránkénti átszellőztetése javasolt.

A közös terek, öltözők, zuhanyzók higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási
útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának
alkalmazására) szükséges.
9. Az operatív törzs tájékoztatása
A szakképző intézmény munkanapokon délután 14:00 óráig – a fenntartó egyidejű tájékoztatása
mellett – az operatív törzs által meghatározott adattartalommal jelentést küld az NSZFH-nak az
intézményben az adott napon összes (az aznapi új és a korábbi még aktív esetek) járványügyi
megfigyelés alatt, illetve hatósági házi karanténban lévő személyek, a PCR pozitív személyek,
valamint az online oktatásban részt vevő személyek számáról (a továbbiakban: jelentés).
A szakképzési centrum részeként működő intézmény a jelentést a szakképzési centrumnak küldi
meg munkanapokon délelőtt 10:00 óráig. A szakképzési centrum a jelentéseket egy táblázatba
összesítve, intézményenkénti bontásban továbbítja NSZFH-nak munkanapokon 14:00 óráig.
Az intézmény vezetője, SzC esetén a főigazgató, egyidejűleg értesítik a helyi önkormányzatot is.
10. Az iskolákra vonatkozó speciális szabályok
Az iskolákra vonatkozó egyedi eljárásrendet, szabályokat a mellékletek tartalmazzák.
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1. sz. melléklet: Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Technikum COVID eljárásrendje

2. sz. melléklet: Dunaújvárosi SZC Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola COVID
eljárásrendje
3. sz. melléklet: Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola
COVID eljárásrendje

4. sz. melléklet: Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző
Iskola COVID eljárásrendje
5. sz. melléklet: Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium COVID eljárásrendje

6. sz. melléklet: Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium COVID
eljárásrendje
7. sz. melléklet: Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Technikum COVID eljárásrendje
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