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Házirend kiegészítés az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárságának
2020. augusztus 16-án közzétett állásfoglalása alapján

A Miskolci SzC Berzeviczy Gergely Technikum házirend-kiegészítésének célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett
egészségügyi válsághelyzet idejére az iskola tanulói, oktatói és dolgozói, valamint vendégei
számára megteremtse a biztonságos tanulási, tanítási és munkafeltételeket, segítsen a koronavírus járvány tovább terjedésének megelőzésében.
A házirend kiegészítésének betartása az iskola tanulói, oktatói, dolgozói és az intézményben
ügyeket intéző valamennyi személy számára kötelező. Az előírások az iskola valamennyi épületére, épületrészére, képzési helyére és rendezvényére vonatkoznak.
1. Általános rendelkezések:
1.1. Az iskola épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
1.2. Az iskola azon dolgozóinak, és oktatóinak, akik külső személyekkel kapcsolatot tartanak, a kapcsolattartás során kötelező maszkot viselniük, az ügyintézés befejezése után
pedig kézfertőtlenítőt használniuk.
1.3. Az intézmény területére tilos belépni és ott tartózkodni annak a személynek, akinek új
típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban
tapasztalt magán ilyen tüneteket. Ezek a tünetek: köhögés; nehézlégzés, légszomj; láz;
hidegrázás; izomfájdalom; torokfájás; újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát,
és kövesse az utasításait.
1.4. Aki külföldi utazásról tért haza, csak az aktuális járványügyi előírások maradéktalan
betartásával léphet az iskola területére.
1.5. Ha valaki megbetegedett, az iskola épületébe csak olyan orvosi igazolás birtokában jöhet, amely újra engedélyezi a közösségben tartózkodást.
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1.6. Amennyiben valaki az iskola területén bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet mutat, azt azonnal el kell különíteni, a védőnőt, és az iskolaorvost értesíteni kell. Az elkülönítés helye az orvosi szoba.
1.7. A személyi higiénével kapcsolatos szabályok betartása a tanulók, oktatók, dolgozók,
vendégek számára kötelező. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy
alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének
kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.
1.8. A külső gyakorlati munkahelyeken az ott érvényes szabályok betartása kötelező.
2. Szájat és az orrot eltakaró eszköz (maszk) viselésének szabályai
2.1. Az iskolában tanuló és dolgozó valamennyi személy közös felelőssége, hogy a maszk
viselésének szabályait tartsák be. A maszkot úgy viseljék, hogy az mind a szájukat, mind
az orrukat takarja el. Erre szükség esetén mások figyelmét is hívják fel. A maszkot
gyakran fertőtlenítsék, vagy cseréljék.
2.2. A hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a maszk viselése kötelező. Ennek ellenőrzése
a portás feladata.
2.3. Tanórán a maszk viselése sem a tanulók, sem az oktatók számára nem kötelező, de a
kisebb tantermekben ajánlott.
2.4. A tanítás megkezdése előtt és az óraközi szünetekben azokon a helyeken, ahol több
osztály diákjai találkozhatnak egymással, a maszk viselése ajánlott.
2.5. A kávézóban a felszolgálást végző tanulók maszkviselése kötelező.
2.6. A kávézó üzemi területére külső szállítók csak maszk használata mellett léphetnek.
3. Kézfertőtlenítés
3.1. Az épületbe való be és kilépéskor a kézfertőtlenítés lehetősége biztosított.
3.2. A mosdókban kézfertőtlenítő szappan került elhelyezésre, melynek használata kötelező.
3.3. Az osztálytermekben kézfertőtlenítő szer került elhelyezésre, melynek gyakori használata ajánlott.
4. Távolságtartás
4.1. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Ahol erre sor kerülhet (pl.
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büfé, kávézó, beléptető rendszer használata) a sorban állás szabályait figyelembe véve
a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani. Ezt jól látható jelzéssel feltüntetjük.
4.2. Az órák előtt és az óraközi szünetekben a folyosókon, közösségi helyiségekben az 1,5
méteres távolság betartása ajánlott.
4.3. Az iskolai ünnepségeket, rendezvényeket, programokat lehetőleg az iskolaudvaron kell
megszervezni, a javasolt védőtávolság betartásával. Ha ez nem megoldható, vagy a
program zárt térben kerül megrendezésre, akkor a résztvevők számára a maszk viselése
kötelező.
4.4. A testnevelés órán, sportfoglalkozásokon törekedni kell az olyan tevekénységekre, amelyek szoros fizikai kapcsolatot nem igényelnek.
5. Takarítás
5.1. Az iskola teljes területén vírusellenes hatású felületfertőtlenítő szereket és takarítószereket használunk.
5.2. A gyakran érintett felületeket legalább kétóránként fertőtlenítjük. Különös figyelmet
fordítunk a zuhanyzók, mosdók, tankávézó, tanüzem fertőtlenítésére.
5.3. Az időjárás függvényében lehetőleg folyamatosan, ha ez nem biztosítható, akkor legalább egyszer a tanítási óra közben, és a szünetekben az ablakokat ki kell nyitni, és a
termet át kell szellőztetni.
6. A tanórák szervezése
6.1. Amennyiben járványügyi szabályozás nem tiltja, a tanórákat jelenléti oktatás keretében
szervezzük.
6.2. Szükség esetén a járványügyi hatósági intézkedések előírásai szerint áttérünk az online
oktatási formára. Ennek szabályairól a szülőket és a tanulókat időben értesítjük.
6.3. Törekszünk arra, hogy a felnőtteknek szervezett oktatás nagy részét, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, a hiányzó tanulók számára a feladatok kiosztását online módon
oldjuk meg. Ennek szabályairól a tanulókat időben értesítjük.
6.4. Az online képzésben résztvevők számára a kiscsoportos vagy személyes konzultációs
lehetőséget folyamatosan biztosítjuk.
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6.5. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során elsősorban az elektronikus levelezést, illetve a Kréta rendszeren keresztüli üzenetküldést alkalmazzuk. Hivatalos ügyek intézésére kizárólag az email, és a Kréta üzenet
fogadható el.

7. Eszközök használata
7.1. A tanulók csak saját eszközeiket, tankönyveiket használhatják.
7.2. Ha a közös eszközhasználat elkerülhetetlen (pl. tábla filc, gyakorlat során használt eszközök), akkor az eszközt az átadás előtt fertőtleníteni kell.
7.3. Csoportváltás előtt a tantermet fertőtleníteni kell.
7.4. Vizsgáztatáskor a tanulók lehetőleg saját eszközeiket használják. Ha ez nem megoldható, akkor az iskola által biztosított eszközöket fertőtleníteni kell, vagy kesztyűt kell
viselni a használat során.
7.5. Az írásbeli dolgozatokat, feladatlapokat az oktatók kesztyűben osztják ki, és szedik be.
A javítást 24 óra elteltével kezdhetik el.

Miskolc, 2020. augusztus 24.

Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes
igazgató

