A Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola járványügyi
készültséget kezelő intézkedési terve
(Elmélet-gyakorlat és tankertészet)
Bevezető:
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. (Maszk használata kötelező!)
Belépéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés és a maszk viselése!
Minden diák gondoskodjon saját maszkról, fertőtlenítőszerről, tisztasági
csomagról, és saját tollról.
A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden diákjára, tanárára,
alkalmazottjára nézve kötelező. Ez magában 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 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, szükséges biztosítani (pl. a könyvtárban, a
büfében,
a
menzán
és
az
irodákban
).
Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben
maszk viselése kötelező, s lehetőleg előre egyeztett időpontban, ill. ügyintézési
időben.
Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények
tisztaságára,
megfelelő
(virucid)
kézfertőtlenítő
szerek,
valamint
szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek
használatára. 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 gondnokság feladata.
A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább
fertőtleníteni
(ajtókilincs,
liftgombok,
kapcsolók,
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kétóránként
fogantyúk,

korlátok stb.) kell. A kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók
rendszeres
tisztítása
és
fertőtlenítése
szükséges
virucid
fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése szintén a gondnokság,
takarítók feladata.
Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres,
fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. pl. órák után a termekben, a
tanárok és hetesek feladata.
Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a
minél
gyakoribb
természetes
szellőztetés
egyidejű
alkalmazása.
Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló
jelet tapasztalunk, értesíteni kell a vezetőség egy tagját és az Of.-t, hogy a
járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali intézkedés megtörténjen!
Az általános és a szakmai elméleti oktatásra vonatkozó speciális szabályok
A
tanórákat
úgy
kell
megszervezni,
hogy
a
tanterem
kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres
védőtávolság betartható legyen. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság
nem tartható, a maszk viselése kötelező, a 1,5 méteres védőtávolság
megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók számára a maszk
viselése ajánlott.
Amennyiben a diákon nincs maszk, hazaküldjük!
Az órákat az osztályok tanulói létszámához igazodva osztjuk be a tantermekbe.
A folyosó ügyeletet és a reggeli kapuügyeletet megduplázzuk, hogy a szabályok
betartását és betartatását elősegítsük. (Ezek a tanárikban, a faliújságon és a
kapuban lesznek kifüggesztve.)
A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan
biztosítani szükséges, komolyan véve a járványügyi előírásokat.
A szünetekben a mosdók használatakor, a folyosón közlekedve tartani kell a
távolságot és a maszk viselése is mindenkinek kötelező!
A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos
kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi
rendszeren keresztüli lehetőségeket is széleskörűen alkalmazni javasolt.
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Az órák közi szünetekben, de legalább két óránként fertőtlenítés történik, a
tantermek és a tanárik közös használatú berendezésein.(pl. kilincs, kapcsolók,
ablak kilincs stb.)
A testnevelés órák kapcsán a testnevelés öltözők minden szünetben újra
fertőtlenítésre kerülnek, melyről a takarítók gondoskodnak.
A tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük),
a képzésben részt vevők az első tanítási napon, ill. ha szükséges alkalmanként
írásbeli nyilatkozatot töltenek ki, 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.

A gyakorlati oktatásra vonatkozó speciális szabályok
A 2020/21-es tanévi gyakorlatokon mindenkinek kötelezően be kell tartania a
COVID 19 járvánnyal kapcsolatos járványügyi szabályokat az iskolai és a
külsős gyakorlati helyszíneken.
A tanulók a gyakorlatot csak kötelező kézfertőtlenítés és az orrot, szájat eltakaró
maszk birtokában kezdhetik meg.
Ha valaki nem érzi magát jól, lázas, fáj a feje és rossz a közérzete az nem
kezdheti meg a gyakorlatot.
A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az
általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlatok megkezdése előtt
kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.
A diákoknak a járványügyi szabályokat csoportonként - a zártkörű
rendezvényekre vonatkozó szabályok betartása mellett - kell ismertetni. A
tanulóknak az aláírásukkal kell igazolniuk, hogy az elhangzottakat tudomásul
vették.
A szabadban és a zárt terekben úgy, mint a gyakorlati kabinetekben,
üvegházakban, fóliákban tartott foglalkozásokon minden esetben a tanulókat 1,5
m-es távolságban kell elhelyezni. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem
tartható, a maszk használata kötelező.
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A zárt közös terekben, mint például folyosó, raktár mindenkinek maszkot kell
viselnie.
A tanulók csak a saját szerszámukat (metszőolló, szemző vagy oltókés,
ragasztópisztoly stb.) használhatják ezt az oktatónak ellenőriznie kell. Azokat az
eszközöket, amelyeket közösen használunk (kapa, gereblye, ásó, gépek stb),
csak fertőtlenítés után foghatják meg a diákok és az oktatók. A gyakorlatok és a
munkavégzés során használatos eszközöket, gépeket a munkanap végén
fertőtlenítő szerrel le kell tisztítani és nagy légterű helységben kell tárolni a
következő használatig.
A tanulóknak fel kell hívni a figyelmét az étkezések előtti meleg vizes
szappanos kézmosásra valamint arra, hogy csak a saját ételét és italát
fogyaszthatja, azt nem oszthatja meg senkivel. Az étkezési időpontokban
(reggeli és ebédidő) minden gyakorlati csoportnak a kijelölt teremben kell
elfogyasztania ennivalóját tanári ellenőrzés mellett.
Az iskolai büfé előtti sorban álláskor is be kell tartani a 1,5m-es távolságot.
A vásárlás után a kijelölt terembe vissza kell térni és ott kell elfogyasztani a
vásárolt élelmiszert.
A gyakorlati termekben az esetleges tanulói csoportok váltása között és a tanítás
utáni felületfertőtlenítést kell biztosítani.
Minden oktatási célra használt gyakorlati tér esetében az előírt takarítási
útmutató teljes körű betartása szükséges
A gyakorlaton az átöltözés csak az arra kijelölt helyen történhet a járványügyi
szabályokban leírt biztonságos távolságtartás betartásával. A reggeli és délutáni
átöltözés mindig tanári felügyelettel kell, hogy történjen az öltözésre kijelölt
helyen.
A járványügyi szabályok és a napi fertőtlenítés miatt a közös öltözőkben nem
maradhat semmi, mindent haza kell vinni a tanulónak.
A zárt terekben, mint például a gyakorlati kabinetekben különös figyelmet kell
fordítani a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre.
Az iskolai tankertészet és a külső gyakorlati helyeken a diáknak és az oktatónak
csak az arra kijelölt ivó vízzel ellátott feliratú helyről lehet inni a saját
ivópoharából.
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A járványügyi helyzetben minden tanulónak többször fel kell hívni a figyelmét a
fegyelemre, a rendre és a tisztaságra, hogy ezzel védjék egymást és az oktatóikat
az esetleges fertőzésektől.
A kifüggesztett intézkedési tervet a szakoktatói irodában és az étkezőben a
dolgozók szabadon megtekinthetik.

A tankertészetre vonatkozó speciális szabályok
Jelen ajánlás kötelező érvényű a tankertészet épületeinek valamennyi
helyiségére, gyakorlati termére, termesztőberendezésére, illetve minden
tankertészetben dolgozó munkatársra.
A dolgozóknak fokozottan be kell tartani a személyi higiénét. Ez magában
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.
Különösen érvényes ez a tankertészeti speciális árusítási szabályok teljes körű
betartására, amelyről vásárlóinkat előzetesen írásban a tankertészet honlapján
(www.budapestitankerteszet.hu), illetve a vásárlás kezdetekor szóban is
tájékoztatjuk.
Dolgozóink számára előírás zárt térben történő munkavégzés során a
munkaállomások esetében és a közösségi terekben (öltöző, étkező) a megfelelő
fizikai távolságtartás betartása.
A zárt terekben különös figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres,
fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
A tankertészet épületeiben, helyiségeiben fokozottan ügyelni kell azok
tisztaságára, ezért a gyakran érintett felületek (kilincsek, kapcsolók, fogantyúk,
korlátok, számítógép klaviatúrák, stb.) takarítását rendszeresen – legalább
kétóránként – megfelelő felületfertőtlenítő és takarítószerekkel a feladatra
kijelölt személyek beosztás szerint elvégzik. Ennek dokumentálása a
helyiségekben kihelyezett „takarítási rend” táblázat folyamatos vezetésével
történik, ami lehetőséget ad a fertőtlenítés elvégzésének ellenőrzésére is.
A gyakorlatok és a munkavégzés során használatos eszközöket, gépeket –
amennyiben azt nem károsítja - a munka végén fertőtlenítő szerrel le kell
tisztítani.
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Amennyiben a dolgozó bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló
jelet észlel vagy azonosít, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelően,
azonnal tájékoztatni köteles felettesét.
Külső helyszínen megvalósuló rendezvényen, árusítás során a dolgozók
kiemelten figyelnek a járványügyi szabályok betartására.
Jelen eljárási szabályokról a dolgozókat a tankertészet vezetője szóban
tájékoztatni köteles, illetve azok betartására és betartatására ellenőrzései során
kiemelt figyelemmel van.
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