Egészségügyi válsághelyzetre
INTÉZKEDÉSI TERV

Alapja: - 283/2020. Korm. rend.
-

ITM ajánlás a tanév megkezdéséhez és lebonyolításához

Érvényessége: 2020. szeptember 1-től határozatlan időre
Területi hatálya: Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum működési,
képzési- és külső gyakorlati színhelyére
Személyi hatálya:
1. Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum tanulói
2. Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum alkalmazottai
3. Az intézménybe belépő hivatalos és/vagy tanügyigazgatási ügyet intéző személyekre
FELADAT
BIZTONSÁGOS
KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
Egészséges, tüneteket nem
mutató személy látogathatja az
épületet, foglalkozásokat,
rendezvényeket
A megbetegedés jellemző
tüneteit ismertetjük a
tanulókkal. Kifüggesztjük a
faliújságon és a fertőtlenítés
helyszínén.
A személyi higiénia különös
fontosságára, betartására
felhívjuk a figyelmet.
Könyvtárba, büfébe,
tanulmányi ügyeket intéző
irodába sorban állás szabályait
– 1,5 m – jelöljük felhívó
táblákkal és jelragasztásokkal.
Hivatali ügyintézés céljából
érkezőknek az intézményben
maszk viselése kötelező.
Kéz – és fertőtlenítő szerek
folyamatos rendelkezésre
állása, beszerzése.
A beszerzések papíralapú
naplószerű dokumentálása,
Ellenőrzése
Gyakran érintett felületek
rendszeres fertőtlenítése
(kilincsek, kapcsolók, korlátok,
italautomaták)

HATÁRIDŐ

FELELŐS

Folyamatos

- Tanuló,
- Alkalmazott

2020.szeptember 1.

- Osztályfőnökök
- Iskolagondnok

Folyamatos

- Osztályfőnökök,
- Oktatók

2020.szeptember 1.

- Általános igazgatóhelyettes
- Iskolagondnok

Folyamatos

Portaszolgálat

Folyamatos

Iskolagondnok

Folyamatos

- Iskolagondnok
- Általános igazgatóhelyettes

Lehetőség szerint

Iskolagondok

Termek délelőtti szellőztetése a
foglalkozások közben.
Klímát nem használunk, csak a
szerverteremben kerülnek
fertőtlenítésre.
Nyilatkoztatjuk tanulóinkat
írásban, hogy az elmúlt két hét
során jártak-e külföldön, ha
igen érvényesítjük a rendeleti
protokollt és ismertetjük az
utazási korlátozások
szabályozását a 341/2020.
Korm.rend. szerint
A honlapon az intézménybe
érkezőket tájékoztatjuk az
aktuális házirendről, ill.
intézkedési teendőkről.
TANÓRÁK LÁTOGATÁSA
Tanulóknak, oktatóknak a
foglalkozásokon a teremben
szájmaszk viselése ajánlott,
folyosón kötelező.
Tanulókkal, szülőkkel való
folyamatos kapcsolattartást emailben, Kréta rendszerben
alkalmazzuk, biztosítjuk.
Intézményünkben a készültségi
helyzetben elsődlegesen a
jelenléti oktatási formát
alkalmazzuk, a digitális
oktatási munkaforma – mint
normál esetben is alkalmazzuk
felzárkóztatás, differenciálás
céljából.
Online oktatási módot jelen
intézkedési tervbe nem
tervezünk.
Oktatási termekben és
auláinkban az előírt takarítási
útmutatót teljeskörűen
alkalmazzuk.
Tanulói osztályok, csoportok
termi váltása közötti
szünetekben
felületfertőtlenítést végzünk.
(tanulói asztalok, tanulói
padok, székek).
A felületfertőtlenítés
papíralapú naplószerű
dokumentálása, ellenőrzése
szükséges.

Folyamatos

- Oktatók
- Tanulói hetesek
- Rendszergazda

2020. szeptember 1.

Osztályfőnökök

2020.augusztus 31.

Igazgató

Folyamatos

Oktatók

Folyamatos

-Igazgató
-Oktatók

Folyamatos

-Igazgató
-Oktatók

Folyamatos

Iskolagondnok

Folyamatos

Iskolagondnok
Általános igazgatóhelyettes

SZAKMAI
GYAKORLATOK,
KÉPZÉSEK
A gyakorlat helyszínén a
foglalkozások megkezdése
előtt a tanulóknak kötelező a
kézmosás vagy fertőtlenítés.
A gyakorlat során a maszk
használata ajánlott .
A gyakorlat során váltva
használt eszközöket
felületfertőtleníteni kell.
Előírt takarítási útmutató
teljeskörű betartása a
képzőhelyen is szükséges.
A takarítás papíralapú
naplószerű dokumentálása
szükséges
Ellenőrzése
Tanulói csoportok váltása
között termi eszközöket
felületfertőtleníteni kell.
A gyakorlati képzésre
vonatkozó szabályokat a belső
és külső gyakorlati helyen is be
kell tartani.
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
HASZNÁLATA
A tevékenységek szervezése
során egyszerre minél
kevesebben legyenek
egyidőben, egy légtérben.
A testi kontaktus nélkül
megvalósítható feladatokra
helyezzük a hangsúlyt.
Váltva használt segédeszközök
esetén felületfertőtlenítés
kötelező.
Öltözők, zuhanyzók,
tornaterem higiéniai
állapotának fenntartása során a
takarítási útmutató teljeskörű
betartása szükséges.
A takarítás papíralapú
naplószerű dokumentálása
Ellenőrzése
2020.szeptember 01.
Baloghné Pálfi Edina
igazgató

Folyamatos

Gyakorlati oktatás vezető
Oktatók

Folyamatos

Gyakorlati oktatás vezető
Oktatók

Folyamatos

Oktatók, ill. az általa megbízott
tanuló

Folyamatos

Gyakorlati oktatás vezető

Folyamatos

- Gyakorlati oktatás vezető
- Általános igazgatóhelyettes

Folyamatos

- Gyakorlati oktatás vezető
- Oktatók

Folyamatos

- Gyakorlati oktatásvezető,
- Igazgatóhelyettes
- Oktató

Folyamatos

Oktatók

Folyamatos

Oktatók

Folyamatos

Oktatók vagy
általa kijelölt tanuló

Folyamatos

Iskolagondnok

Folyamatos

Iskolagondnok
Általános igazgatóhelyettes

