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Járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv 

az „ ITM Felsőoktatásér, Innovációért és Szakképzésért felelős államtitkársága által kiadott 

 Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez”  

alapján a 2020-2021. tanévre 

az ózdi  

Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnáziumban 

 

Az intézkedési terv által érintett személyek: 

 az iskola tanulói, 

 az iskola oktatói, 

 az iskola egyéb dolgozói, 

 az iskolába érkező külső partnerek, személyek. 

 

Az intézkedési terv 2020. szeptember 01-től visszavonásig hatályos, a válsághelyzet országos és területi 

alakulásától függően módosulhat, kiegészülhet. Az esetleges módosításokat, változásokat minden érintett 

számára elérhető módon nyilvánosságra kell hozni. 

 

Az intézkedési terv közzétételi helyei: 

 iskola honlapján, 

 e-Kréta rendszerben, 

 kérésre nyomtatott formában, 

 az iskola portáján, külső partnerek számára az iskola bejáratának ablakában,  

 szeptember 1-jén osztályfőnöki órákon felolvasott tájékoztatásként. 

  

Iskolánk a 2020-2021-es tanévet hagyományos módon, a tanulók és oktatók (valamint egyéb dolgozók) 

közvetlen kapcsolatát igénylő módon kezdi meg.   

Az országos, területi járványhelyzet alakulásától függően felkészülünk az azonnali digitális oktatásra (digitális 

oktatás speciális órarendje, kapcsolattartási platformok, tananyagok, módszerek előkészítése már a tanév 

elején megtörténik.)  

  

I. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi 

szempontból biztonságos környezet kialakítása  
 

 Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása 

mindenki számára kötelező.  

 A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. 

 Október 1-jétől a szakképző intézmény épületébe való belépéskor lázmérés kötelező mind a tanulók, 

képzésben részt vevők, mind az oktatók és az intézmény más alkalmazottai tekintetében.  

(45474-1/2020/OTF közlemény) 

 Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által fenti közleményben meghatározottnál 

magasabb a testhőmérséklete, az alábbi protokoll betartása kötelező: 

 1. mérés 37,8 0C-nál magasabb testhőmérséklet 

 a tanuló vagy dolgozó elkülönítése 15 percig 

 2. mérés 37,8 0C-nál magasabb testhőmérséklet 

http://www.szikszi-ozd.hu/
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 A tanulónak vagy dolgozónak haladéktalanul otthonába kell távoznia, és a 

háziorvosával a kapcsolatot felvennie.  

 Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt értesítjük, 

illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal nem megoldható, elkülönítjük (orvosi 

szoba) a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig.  

 A 1,5 méteres távolság kötelező betartására fokozottan figyelni kell a belépéskor kötelező 

testhőmérséklet mérés során is.  

 A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára részéről szükséges. Ez 

magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást (legyen a tanulónak saját  „tisztasági csomagja” 

vagy kézfertőtlenítő folyadéka) 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 megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül 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) biztosítunk (könyvtár, büfé, menza , tanulmányi irodák stb.).  

Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése kötelező ajánlott, 

és az 1,5 méteres távolság betartása kötelező.  

 A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni kell (ajtókilincsek, 

liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.). A kávégép, fénymásolók rendszeres tisztítása és 
fertőtlenítése szükséges . 

 Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.  A 

tantermekben a szellőztetés minden szünetben a hetes feladata, tanáriban, irodahelyiségekben az ott 

dolgozók kötelesek gondoskodni a rendszeres szellőztetésről! 

Mesterséges szellőztetést (klíma) csak rendkívül indokolt esetben alkalmazzunk az ide vonatkozó 

előírások betartásával (irodák, érettségi és vizsgatermek) 

 Az iskolánkba érkezők megfelelő tájékoztatására a portán helyezünk el információs anyagot. Az 

épületbe érkezők kötelesek használni a porta mellett elhelyezett kézfertőtlenítőt. 

 Fontos, hogy az iskola Házirendjében-, belső intézkedési tervében-, szabályzataiban-, utasításaiban 

foglaltakat miden érintett személy betartsa.  

 Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a szakképző 

intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges: 

osztályfőnök, iskolavezetés, irodai dolgozók, oktatók értesítése, akik a további szükséges 

intézkedéseket haladéktalanul megteszik.) 

 A tüneteket mutató személy távozásáig őt az orvosi szobában elkülönítve kell elhelyezni, a 

helyiség fokozott fertőtlenítéséről gondoskodni kell. Tájékoztatni kell a tanulót, hogy 

telefonon haladéktalanul keresse fel háziorvosát, és annak utasításai szerint járjon el. Az 

elkülönített tanuló és az őt felügyelő felnőtt dolgozó számára a maszk viselése kötelező. 

 Tilos az épületbe olyan személynek belépni, akinél a belépést megelőző három napon belül köhögés, 

nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom (nem izomláz), torokfájás, újonnan kialakult 

íz- vagy szaglászavar lép fel, továbbá igazoltan koronavírusos vagy hatósági karanténban 

elkülönített személlyel érintkezett. 
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II. A foglalkozások látogatása  

 A foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembe vételével 

lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. A foglalkozásokon részt vevő tanulók 

és oktatók számára a maszk viselése javasolt, az oktató számára a 1,5 méter védőtávolság biztosítása 

kötelező.  

 Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, rendkívüli esetben a tantermi foglalkozásokon 

a tanulói létszám csökkentése, illetve megosztása szükség esetén megvalósítható úgy is, hogy online 

módon, önálló otthoni felkészüléssel szervezzük meg. Időtartamáról, a részt vevők köréről a 

szakképző intézmény igazgatója dönt a fenntartó és az NSZFH egyidejű értesítével. 

 Járványügyi helyzet által indokolt esetben az iskola azonnal részbeni vagy teljesen az online 

oktatási módot alkalmazza. 

 A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget az iskolának folyamatosan biztosítania kell.  

 A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az 

elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket is széleskörűen 

alkalmazni javasolt. (E-KRÉTA) 

 A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is 

biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására. A 

betekintési lehetőség biztosítása történhet online módon is. 

 A tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük a tanév második munkanapján), 

képzésben részt vevők a tanév első napján tegyenek írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 

az elmúlt két hét során jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi 

időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok 

betartásáról.  

 Járványügyi helyzet által indokolt esetben az iskola azonnal részbeni vagy teljesaz online oktatási 

módot alkalmazza. 

 A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést a gyakran érintett felületeken 

biztosítani szükséges.  

 A foglalkozásokon a tanuló csak saját felszereléseit (íróeszközök, számológép, tankönyv, példatár, 

füzet stb.) használhatja!  

 2020. november 11-től a szakképző intézményekben mind a közismereti, mind a szakmai elméleti 

tanórákat, illetve a jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást online módon kell 

megszervezni. 

 Akik nem rendelkeznek az online oktatáshoz megfelelő eszközökkel vagy internet eléréssel 

(tanulók, oktatók):  1. az iskola eszközök kölcsönzésével segít, 

  2. az oktatók az iskola infrastruktúráját továbbra is használhatják. 

 A tanulókkal való kapcsolattartás formái: ClassRomm, Redmenta, KRÉTA rendszer, 

messenger, email, telefon, iskola honlapja, közösségi oldal zárt csoportja. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás formái: KRÉTA rendszer, messenger, email, telefon, iskola 

honlapja, közösségi oldal zárt csoportja. 

III. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása  

 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. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem 

tartható, a maszk használata kötelező javasolt, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.  
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 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.  

 A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor a duális képzőhelyen is kötelező a testhőmérséklet 

mérése. A belépéshez a megengedettnél magasabb testhőmérséklet (37,8 0C felett) 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 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.  

 A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa 

megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.  

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

 A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.  

 Valamennyi gyakorlati tér esetében, a termekben a tanulói csoportok váltása között a 

felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.  

 

IV. A számonkérés, beszámolás 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 is javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 
órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.  

 A számonkéréseken kizárólag egészséges, koronavírusa utaló tüneteket nem mutató tanuló, illetve 

oktató vehet részt.  

 Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, 

maszk viselése kötelező javasolt. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken 

és a segédeszközökön. 

 

VI.  Rendezvények megtartására vonatkozó szabályok 

 Tekintettel arra, hogy tünetmentes személy is hordozhatja a vírust, ezért nagyon fontos a 1,5 méteres 

távolság lehetőség szerinti tartása a résztvevők között. A WHO ajánlása szerint maszk viselése javasolt 

minden olyan helyen ahol nehézségekbe ütközik a távolságtartási szabályok betartása. Zárt térben, a 

kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos 

vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre is. 

 A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.  

 A táborokat a területileg illetékes járványügyi hatóság részére be kell jelenteni, a szervezés 

körülményeiről egyeztetni szükséges. (Bagolytábor – Hittantábor) 

 A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti 

veszélyhelyzetre tekintettel visszavonásig tilos szalagavató rendezvényt tartani. 

VII. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata  
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 Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, koronavírusra utaló 

tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.  

 A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében szorgalmazzuk a kiscsoportos és a szabadtéri 

tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek a kb. 1,5-2 a legalább 2 méteres 

védőtávolság folyamatos betartására.  

 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 közös terek, öltözők, zuhanyzók,  higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási 

útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának 

alkalmazására) szükséges.  

 Hivatkozva a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 18. § f. pontjára, az intézmény területére a 

tornatermet bérbe vevő, egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek valló külső 

sportolók belépésre jogosultak.  

 VIII. TESTNEVELÉS FOGLALKOZÁSOK JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOZÁSA A 

SZIKSZI-BEN 

1. Testnevelés foglalkozásokon IS csak egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző 

tanuló vehet részt. 

2. Ameddig az időjárás engedi, a testnevelés órákat a szabadban kell tartani, preferálva azokat a 

mozgásformákat, melyeknél a legalább 2 méteres távolság megtartható. Mindenképpen kerülendők az 

erőteljes személyes kontaktust igénylő mozgásformák! 

3. A párhuzamos testnevelés órák esetén az öltözők zsúfoltságának megelőzésére  

- csak egy osztály öltözik sportfelszerelésbe, VAGY: 

- a másik osztály átöltözést nem igénylő mozgást végez (pl. egészségügyi séta), VAGY: 

- a testnevelők optimális időbeosztással gondoskodnak a két osztály tanulóinak öltözőhasználati 

sorrendjéről. Ez utóbbi esetben a másik osztály a szabadban sportol. 

- Fent felsoroltak egyenletes terhelést biztosító beosztása a testnevelők feladata. 

4. Öltözők használata: A távolságtartási előírások betartása miatt ideiglenesen felszabadítjuk a 

negyedik öltözőt, amely eddig konditeremként funkcionált. A helyiségből a sportgépeket az orvosi 

szoba tárolójában helyezzük el, valamint a biztonsági kamera kikapcsolásra kerül.  

5. A testnevelés foglalkozás előtt és azt követően is különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéné 

betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos 

kézfertőtlenítés, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze.   

6. Az öltözői belépés előtt a tanulók kézfertőtlenítést végeznek, a testnevelés óra végén kézfertőtlenítést 

végeznek, és így lépnek az öltözőbe. 

- Kézfertőtlenítő elhelyezése: minden öltözőben. 

- A tanulóknak kötelező a saját tisztasági csomag használata. 

- Az öltözőket minden használat után ki kell szellőztetni! Felelős: testnevelők 

7. A testnevelés foglalkozáson szükséges sporteszközöket, -szereket használat előtt és után fertőtleníteni 

kell, ez a testnevelők felelőssége. 

8. Emellett szigorúan be kell tartani a köhögés etikett szabályait (papírzsebkendő használata, annak 

hiányában behajlított kar könyökhajlatába történő köhögés, tüsszentés). 

9. Mellőzni szükséges a felesleges közvetlen testkontaktust az öltözőkben, a tornateremben és a 

szabadban is. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó partnerrel (párokban, 

kiscsoportokban) kell végezni. 

http://www.szikszi-ozd.hu/
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10. Úszásoktatás: A járványügyi rendelkezések szerint szüneteltetjük. 

11. A tornaterembe továbbra is CSAK tornacipőben lehet belépni! 

12. Fenti szabályozás a délutáni foglalkozásokon is érvényes! 

 

IX. Egyéb intézkedések 

 Mivel az oktatói szobában a 1,5 méteres távolság megtartása nem lehetséges, ezért az oktatók számára a 

tanáriban való tartózkodás alkalmával a maszk viselése ajánlott.  

 Kerülendők az egyébként máskor megszokott üdvözlési formák (kézfogás, ölelés).  

 Az oktatói szobában minden oktató lehetőség szerint csak a saját asztalát használja. Mindenkinek 

kötelessége az asztalán rendet tartani, lehetőség szerint minél kevesebb eszközt, könyvet az asztalon 

tartani annak érdekében, hogy a tanítási nap végén a takarító személyzet az asztalok felületét is 

fertőtleníthesse.  

 A foglalkozásokon a csoportos, kooperációt igénylő csoportos, páros munkaformák a járványveszély 

ideje alatt kerülendők.  

 Az intézménybe a tanulók belépése 2 bejáraton történik, ahol lábtörlővel cipőfertőtlenítés történik. 

 Az oktatók számára a foglalkozásokon a maszk viselése megengedett, de a diákokkal való közvetlen 

kapcsolatot igénylő kontaktusok (személyes közel hajolás, segítés) esetén a maszk viselése kötelező.  

 Minimálisra kell csökkenteni a termek cseréjét, a szaktantermi rendszert a lehető legkevesebbre szorítani.  

 A foglakozásokhoz az iskolai könyvtárból szükséges kiadványokat kiadáskor és visszavételezéskor 

fertőtleníteni kell! 

 Jelen intézkedési tervünk mellékletét képezi a takarítási terv. 

 

1. módosítás: 2020. október 1. (piros színnel jelölve) 

2. módosítás: 2020. november 11. (zöld színnel jelölve) 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
3. módosítás: 2021. június 16. (kék színnel jelölve) 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 18. § f. 
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TAKARÍTÁSI ÉS HIGIÉNIÉS SZABÁLYZAT  

SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS TECHNIKUM ÉS GIMNÁZIUM 

Érvényes: 2020. augusztus 24-től 

A szabályzat célja, hogy meghatározzuk azokat az elvárásokat, feltételeket, módszereket, amelyek 

segítségével a higiénés követelményeket kielégítő takarítási tevékenység folytatható. 

 

Takarítási típusok: 

Rendszeres napi takarítás 

Nagytakarítás 

Az épületben és annak környékén végzett segédmunkák 

COVID miatti napon belüli takarítás 

 

I. Rendszeres napi karbantartó takarítás 

Bejárat, folyosók: 

 Szemét, hulladék összegyűjtése, a szemetes edények kiürítése, szemét konténerbe szállítása a szelektív 

hulladékgyűjtésnek megfelelően. 

 Szemetes edények fertőtlenítő tisztítása, új nylon zsákkal való ellátása. 

 Folyosók felmosása (kézi módszerrel). 

 Bejárati lábtörlők porszívózása, áttörlése a burkolatnak megfelelő szerrel, korlátok, szegélyek 

tisztítása. 

 Üvegfelületek tisztítása. 

 

Irodahelyiségek, tantermek: 

 Alapterület felmosása, szőnyegek porszívózása, foltok tisztítása. 

 Kommunális hulladék összegyűjtése zsákokba, konténerhez szállítása. 

 Ablakközök kitörlése naponta / párkányok hetente! 

 A bútoron lévő berendezési tárgyak (telefon, monitor stb.) vegyszeres áttörlése. 

 Hulladéktárolók, hamutartók kiürítése, fertőtlenítő tisztítása, tiszta nylonzsák kihelyezése. 

 Bútorfelületek portalanítása, ill. vegyszeres áttörlése. 

 Mosdók körüli csempék, mosdók, tükrök, piperepolcok, adagolók vegyszeres áttörlése. 

 Ajtók kilincs körüli részének tisztító fertőtlenítése. 

 Hűtőszekrények tisztítása hetente, egyeztetett időpontban. 

 

Vizesblokkok: 

 Takarítás naponta és szükség szerint. 

 alapterület felmosása. 

 Mosdók, WC-k tisztítása, fertőtlenítése, vízkőoldás, csempefelületek, ajtók kilincs körüli részének 

fertőtlenítő tisztítása, tiszta törlők biztosítása. 

 

  

http://www.szikszi-ozd.hu/
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II. Nagytakarítás 

A nagytakarítás során elvégzendő feladatok: 

 Alapterület komplett tisztítása (szegélyek, fugák is). 

 Szőnyegek porszívózása, vegyszeres átmosása, folttisztítás. 

 Bútorok, berendezési tárgyak nedves, vegyszeres átmosása, felületi kezelése ápolószerekkel. 

 Ajtók és tokok fertőtlenítő lemosása. 

 Ablakok, függönyök le- kimosása. 

 Vizesblokkok fertőtlenítő tisztítása. 

 A fűtőtestek, csővezetékek, szellőző-elszívó berendezések külső felületének lemosása.  

 Lámpabúrák, armatúrák tisztítása (a világítótestek szétszerelése nem a takarító személyzet feladata). 

 Tornaterem teljes fertőtlenítő felsúrolása. 

 Az összes üvegfelület teljes körű tisztítása. 

 

III. Az épületben és annak környékén végzett segédmunkák 

 Udvar takarítása – folyamatos. 

 Kert rendben tartása (fűnyírás, szükség esetén locsolás, hulladékok, falevelek eltávolítása stb.) szükség 

esetén. 

 Virágok, növények gondozása – folyamatos. 

 A térkő gyomtalanítása – szükség esetén. 

 

IV. COVID miatti takarítási feladatok 

A tanév megkezdése előtti héten fertőtlenítő nagytakarítást kell végezni az intézményben. Ennek során a 

minden teremben és munkahelyiségben a következő feladatokat kell elvégezni: 

 padló és felülettisztítás, szőnyegek, egyéb textília tisztítása fertőtlenítése tisztítószerekkel; 

 felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres 

tisztítása;  

 szőnyegek, egyéb textília tisztítása;  

 sporteszközök tisztítása; 

 radiátorok, csövek lemosása; 

 ablakok, üvegfelületek tisztítása;  

 szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése;  

 képek, tablók, világítótestek portalanítása;  

 pókhálók eltávolítása;  

 rovar- és rágcsálóirtása;  

 csaptelepek óvatos megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt 

vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.  

 

A nagytakarítást követően a szakmai igazgatóhelyettes, a gazdaságvezető és a helyiségért felelős takarító 

ellenőrzést végez, melyről készült feljegyzést aláírásukkal igazolják.  
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Az ügyeletes takarítók feladata nap közben:  

 A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést kell végezni. Ez magába 

foglalja a padok, billentyűzetek, tanári asztal fertőtlenítőszerrel átitatott kendővel történő áttörlését, a 

kilincsek áttörlését. (minden tanteremben el kell helyezni virológialiag megfelelő tisztító szert szóró 

flakonban és 4-5 db törlő szivacsot. Az érintett termek listáját a szakmai igazgatóhelyettes adja meg 

a takarítók számára. A terembe érkező új diákok addig nem foglalhatják el helyüket, míg a takarító a 

terem fertőtlenítését nem zárta le. A szünetekben fertőtlenített termekről a takarító személyzet 

nyilvántartást vezet. A fertőtlenítés tényét az igazgató és a gazdasági vezető szúrópróbaszerűen 

ellenőrzi.  

 A tanítási órák megkezdése után a folyosói korlátok kilincsek, a mosdók ajtajának, a WC ülőkéknek, 

a fertőtlenítő áttörlése történjen meg, melyről szintén nyilvántartást kell vezetni.  

 A tanítási napot követő takarítási feladatok: a megszokott teendőkön túl minden, a diákok, tanárok, 

vendégek által érinthető felületek fertőtlenítése.  

 

Fertőtlenítési rend 

 

Hol-helyiség 

neve 

Időszak/intervallum Kinek kell 

elvégezni 

Felelős Tevékenység 

Épület folyamatosan Mindenki iskolavezetés Kézmosás-kézfertőtlenítés 

Bejárat belépéskor Mindenki  portán lévő 

technikai 

alkalmazott 

fertőtlenítés 

Könyvtár minden szünetben, 

kiadványoknál szükség 

esetén 

könyvtáros 

tanár 

könyvtáros 

tanár 

kilincsek, asztalok, 

klaviatúrák törlése, 

kiadványok fertőtlenítése 

kiadáskor és 

visszavételezéskor 

WC, liftgomb, 

folyosó, korlát, 

kilincsek 

minden foglalkozáson ügyeletes 

technikai 

alkalmazottak 

beosztás szerint 

ügyeletes 

technikai 

alkalmazottak  

fertőtlenítős áttörlés, 

felmosás folyosótakarító 

eszközzel 

Termek 

kilincsei, 

kapcsolók, 

klaviatúrák, 

egerek 

minden szünetben ügyeletes 

technikai 

alkalmazottak 

beosztás szerint 

oktatók biztosított törlőkkel 

fertőtlenítő törlés 

Tornaterem minden foglalkozás 

elején és végén 

ügyeletes 

technikai 

alkalmazottak 

beosztás szerint, 

oktatók 

Testnevelés 

oktatók 

A foglalkozásokon 

szükséges sportszerek 

fertőtlenítése 
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Kötelező nyilvántartások 

- gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint virucid szer nyilvántartása, 

koncentráció kialakításának nyilvántartása – Készletnyilvántartás. 

- a megfelelő szerek folyamatos beszerzéséről, rendelkezésre állásáról, kihelyezéséről. 

- termekben, folyosón végzett fertőtlenítés meghatározott időszakonkénti nyilvántartása, hetenkénti 

összegyűjtése, lefűzése.  

- takarítási útmutató elkészítése, megismertetése és aláíratása a technikai dolgozókkal, szaktanárokkal. 

- év eleji tájékoztatásban a járványügyi tájékoztatás is elhangzik, aláíratni a diákokkal, nyilatkozatok 

begyűjtése, majd ezek tárolása. 

 

Adminisztrációs. teendők: 

- Házirend, és vírusvédelmi tájékoztató a nyilvános elhelyezése az iskola bejáratánál. 

- Tanulói (szülői) nyilatkozat begyűjtése és tárolása COVID mentességről 

- Tanulói működő e-mail címek nyilvántartása osztályonként (legyen-e mindenkinek iskolai a-mailje?) 

- Szükséges nyilvántartások elkészítése, folyamatos vezetése, tárolása. 

 

Tisztítószerek 

1. Kliniko speed fertőtlenítő és felület tisztítószer (nincs hígítási arány) 

2. Caosept kéz- és bőr fertőtlenítőszer (nincs hígítási arány) 

3. Top Grade Allsept Foam tisztító és fertőtlenítőszer 5%-os hígítási arány 

4. Kliniko sept fertőtlenítő és kéztisztító szappan (nincs hígítási arány) 

5. Hypó fertőtlenítőszer (5%-os hígítási arány) 

6. Dymosept fertőtlenítőszer (nincs hígítási arány) 

7. Domestos fertőtlenítőszer (nincs hígítási arány) 

8. Kormány által biztosított, egyelőre nem ismert tisztítószer 

 

Takarításhoz használt eszközök 

1. Vileda vödör, és vileda felmosó szett 

2. Vileda törlőkendő 

3. Tündér törlőkendő, antibakteriális 

4. Sárga színű csúszásveszélyt jelző tábla +8db 
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