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A Vas Megyei Pedag6giai Szakszolgfrot jarvinytigyi k6szen16t idej6n

alkalmazand6 helyi eljardsrendje a k6zneve16si intezm6nyek sza血鉦a

k6sziilt int6zked6si terv alapjan (2)

A 2020/202 1 -eS taneV biztonsagos elinditdsahoz 6s a mindemapi biztons縫os feladatell各t各shoz

a jelenlegi jarviny堕yi helyzetben a mege16z6s es a vedekezes 6rdekeben ku16nb6z6

6vintezkedesek sztiksegesek. Az ehhez sz故s6ges e担dsrendet az EMMI intezked6si terve

tartalmazza. Intezmenytirlkben az intezked6si terv elemei az al細bi m6don va16sulnak meg"

Helyi sajatoss痩Ok

血emtry血k pedag6giai szdszolgaltatdst v6gez Vas megye eg6sz teruleten・ Napi munkink

sorin kapcsolatha kerul。nk a megye minden 6vo蝉Val, altalfros iskol細val, t6bb

k6zepiskolaval, aZ intezmenyekkel jogviszonyban an6 gyemekekkeL tanu16kkal, aZ 6

szuleikkel, aZ int6zmenyek pedag6gusaival, egy6b partnerszervezetekkel・ Egy tanev alatt a

szolgaltatdsainkat igenybe vev6k szina meghaladja a lO.000 fdi. Kollegalnk egyreszt s坤

tagint6zm6nyeinkben dolgoznak’emellett azonban szdr6seket 6s terapi各kat folytatnak az

6vodakban, altalinos iskolakban. A megye mind a　7 jarasalban rendelkezu血

tagintさzm6nyekkel, aZ 6puletek adottsagai eltさr6ek, a foglalkoztatott ko116gak 16tsz各ma 6s az

e皿ott feladataink szina is elt6r6. Ebben a szerteagaz6 rendszerben ki亘yezetten fontos

munkatdrsai血es a hozzank fordu16 kliensek v6delme. A megyei intezmeny int5zkedesi

alapelvei mindentitt azonosak’aZOk helyi megva16sul紺mel16kletek tartalmazzak.

A tan6vkezd6s e16k6szit6s6nek feladatai

"　Alapos, mindeure kite垂d6 takaritas megrendelese a szolgaltatdst v6gz6 c6gt6l.

"　A fert6tlen王t6 nagytakaritas megfele16 tisztit6szerek hasznalatival t6rt6nik. A takarit各s

elv6gzes6t a tagintezmenyek vezet6i ellen6rzik’megVa16sulasat irdsban dokumenta匝k.

"　A kol16gck mur止av6gzes6hez szdseges ved純lszere16s beszerz6se. - Arcp祖vsok’

sz帥aszkok, gumikesztyth Ez szakfeladatohk5nt elter6 1ehe串gyelembe vessz故a
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szakmai szervezetek事叫dsait, illetve a foglalkozdsok tartalmat is. (logopediai

ellatasban arcp祖vs, korai f勘eszt6sben, konduktiv ellatasban9 SZakert6i bizottsagi

tevekenys6gben, neVelesi tandesada雨n arcp祖vs’illetve szajmaszk - a foglalkozds

tartalm各nak tukreben,　gy6gytestneveles,　Palyavalasztasi tanacsadas’

iskolapszicho16giai ellatas, tehets6ggondozds teruleten sz勾maszk)

“ A napi m嵐odeshez szcks5ges k6zfert6tlenit串Iletve feluletfert6tlenit6 szer beszerzese.

(A sztikseges ved綻lszerelest 6s fert6tlenit6 szereket az Operativ T6rzs 6s femtartd庇

r。ndelk。ZeSnnkre bocs細a) A kinti helyszineken dolgoz6 kollegまk eseteben az

6voda根a1 6s iskola取al egyeztetes sz故seges.

Az int6zm6nyeinkben tart6zkodas altalinos fe看t6telei

看　Az 5puletekbe kiza161ag eg5szs6ges feln6tL illetve gyemek lephet be - SZajmaszkban.

漢　Lehet6seg szerint a hozzink erkez6 gyemeket, tanu16t EGY hozzatartoz6 k王s旬e.

看　Belepes utan munkatarsurLk utmutatasa ala函n az alkoholos kezfert6tlenit5s k6telez6!

漢　A mosd6kban szappan, PaPir kezt6r16’illetve alkohoIos kezfert6tlenIt6 rendelkezesre

各ll.

“ A helyes kezmos各s lepeseit plakatok szemleltetik a mell組elyis6gekben・

“ Minden be16p6 szi血o k6telez6 egy nyilatkozat kit61tese arr61, hogy eg5szsさges.

" Int6zm6ny陳minden esetben csak egeszs6ges gyemekeket, tanu16kat fogad・

Amemyiben kol15gaink a kliensen a COVID-1 9 fert6z6s jellemz6 t血etet eszlelik (pl.

k6h6ges, laz, 16gszomj), nem kezdik meg a gyemek’tanu16 vizsgalatat/ter各pi卸t, a

csal各dot hazakuldik.

K6z6ssegi tereirikben a feln6ttek 6s 6 5v fele血gyemekek szi血o is k6telez6 a

sz4jmaszk hasznalata! A vizsgalatokifeglalkozdsok alatt a gyemek, tanu16

maszkhaszn各latar6l az adott kollega d6nt・ Ez eletkor 6s helyzetfugg6. Sz節maszkr61 a

堅叫6 k6teles gondoskod畦±

"　Azoknal a ter各pias fomcknal,ねol a szu描jelen16te is szcks6ges, CSak egy szu略mehet

be a foglalkozdsra. Szdrn紅a a maszk hasznalata k6telez6.
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Amak　6rd。k6ben, hogy egyszerre min61 kevesebben tart6zko句anck

v‘ir6helyisegeinkben, aZ egy 5puletben dolgoz6 kolleg狼szigo加temterv szerint, 10

perces eltoldssal a坤k az id6pontokat・ A sz。16ket kct担k’hogy csak a leegyeztetett

id6pontban 16pj enek az epuletbe.

V各rakoz各s k6zben k句uk a l,5 meteres v6d6tavoIsag tartasal.

。 J6 id6 eseten k争jtik, hogy a szabadban v{irakozzanak’CSak a foglalkozds v6ge e16tti

percekben lepjenek az 6puletbe.

"　A kliensek szalndra infomaci6s t拙紋at helyez融k ki az epuletben betartand6

szabalyokr6l.

"　Amemyiben a feln6tt hozzatartoz6k, illetve a 6 6v feletti tanu16 nem visel maszkot, nem

all m6dunkban biztositani az ellatast sz各m紅a.

Munkav6gz6s az 6p乱eteinkben

“ Kol16ga血k sz各mdra a k6z6ss6gi terekben sz句maszk hasznalata k6telez6. A

vizsgalato軌erd担k alkalmival a szakfeladat 6s a helyzet fuggvenyeben sz4jmaszk’

illetve arc]壇ZS hasznalata k6telez6.

m Kiz各r6lag egeszs6ges kollega糾hat munkaba・

s Erkez6skor a kezfe碓tlenit6s mindenki sz各m鉦a k6telez6.

s A ko116gahak egymds k6zt is t6rekedniuk kell a ved6tavoIsag betartasdra.

"　Amemyiben az id的r各s 6s a vizsgalati言11etve ter征慮s helyzet lehet6v6 teszi, javasolt

a vizsgalatokat/ter細i独at nyitott ablakn各l vegezni'

“ A vizsgalatok, illetve ter車ck k6z6tt a temek alapos atsze116ztetese szckseges.

看　A gyermekek, tanu16k altal hasznalt eszk6z6k高t6kok fert6tlenitese az erre alkalmas

szerrel naponta, rendszeresen sz弧seges・

“ A vizsga16, illetve terdpi各s helyis6gekben a b血orok fert6tlenit6 takaritdsa naponta,

rendszeresen szukseges.

s Amemyiben egy adott temet t6bb kollega is hasznal, a terem細dasa e16tt alapos

szel16ztetes 6s fert6tlenit6s sztikseges.

"　A csoportos 6r鉦szervezes6n6l merlegelni kell a terem befogad6k6pess6g6t’6s aszerint

alakitani a resztvev6k szalnal, hogy a megfele16 tivoIsagtarias megva16sulhasson・
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Az 6pdetek takaritdsat az erre szerz6dtetett takar王t6 ceg v5gzi. A rendszeres fert6tlenit6

takaritas elv6gz6s6t a tagint6zm6nyek vezet6i ellen6rzik, megVa16sulds鉦r細an

dokument担k. Fontos azt is figyelemmel kisemi, hogy a takaritast vegz6 szem61y

hasznalj a-e a felhasznalt szernek megfele16 v6drfelszere16st (Pl・ gumikesztyti’maSZk)・

A tagint6zm6nyekben szem61yes jelen16tet ig6ny16 chekezletek’megbeszelesek

megtartdsara csak rendk王vuli esetben van lehet6seg, ebben az esetben is maximum lO

fo egy冊es me如leneseig. A megbesz616s megkezdese e16tt m6rlegelni kell a

rendelkezesre al16 helyis6g meretet 6s az 6rintett kol16g紋letszalnat. A v6d6tavoIsagot

ilyen esetekben is tartani kell・ maSZk hasznalata k6telez6・

l A biztonsagos v6d6tivoIsag betartasa 6rdekeben els6sorban azok a kolleg紋

tart6zkodhathak 5puleteinkben, akiknek szakszolgalati feladatta1 1ek6t6tt 6ralk

z担anak・ A specialis helyzetre va16 tekintettel a munkaid6 szakszolgalati

feladatellat各ssa1 1e nem k6t6tt r6sz6ben azok a munkatarsak, akik nem rendelkeznek

6nal16 vizsga16, illetve ter細ias helyis6gge臣rodaval, Otthon v6gzik adminisztrativ es

foglalkoz各sokra felkeszu略munk$ ukat.

。 A megye t6bb helyszin6r6l szervez6d6餌ekezletek’megbesz616sek kiz紡lag online

m6don zaj lanak.

s Az igazgat6tanまcs餌ekezletei alapvet6en online m6don z劉anak’amemyiben a

szemelyes talalkozds n61ku16zhetetlen, a V6d6tfrolsag betartasaval, maSZkban ker廿l sor

a tanacskozasra.

。 Az alkalm。Z。tti kirinduldsokat, buszos utaz各sokat k6s6bbi id6pontokra halasz直k.

s A prQjektrendezv6nyek esetさben kizar61ag online fom各ban szervezzck a programokat.

。 A pedag6gus tovabbk6pz6sek eset6ben az online tovabbk6pz6seket r6szes勘k

e16nyben, a SZem61yes megjelen6st igeny16 k6pz6seket a jelenlegi helyzetben nem

t各mogatj uk.

s Kollegalnk sz各mdra a tanev e哩6vodai言skolai szu描i卸ekezleteken a megjelen6s nem

JaVaSOlt・ Az eddig szok各sos szti16i chekezleteken t6rt6n6 megjelen6s 6s szem61yes

fogad6 6ra tartasa helyett az online megbeszelest, telefonos kapcsolattartast javaso匝k.

“ A g6rdu15keny kapcsolattartas’illetve a lehets6ges digitalis ata11as megk6myit6se

erdekeben fontos, hogy rendelkezzu血a szti16k pontos elerhet6sさgeivel (telefonszin

e-mail cim). Ezeket kol16gaink r6gzitik a nyilvintart6 rendszer融kben・
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Munkav6gz6s a megye 6vod鏡ban’iskol轟ban

A tan6v el垂sz的vizsgalatok alkalm短al fontos a vizsgalatra biztositott helyisegek

felm6r6se, amak atgondol各sa, hogy az adott helyis6g alkalmas-e a V6d6inte永edesek

betartasala, Ablak nelk皿helyisegben e11各t各s nem vegezhet6.

"　A sz描vizsgalatok ketszemelyes helyzetben t餌emek・ Amemyiben a vizsgalati

helyzet lehet6ve teszi’a l ’5 meteres ved6tまvoIsagot tartani kell・

“ A Iogopedus arcp祉sban, a gy6gypedag6gus maszkban, Vagy arCP祖vsban vegzi a

vizsgalatokat.

“ Amemyiben az id争j緬s es a vizsgalati helyzet lehet6v6 teszi, javasolt a vizsgalatokat

nyitott ablaknal v6gezni・

“ A vizsgalat vegezt6vel, a gyemek tfroz各sa utin alapos szel16ztetes sz廿ks6ges’CSak ez

utan hiYja a kol16ga a k6vetkez6 gyemeket・

Adott helyis5gben az egy napra eS6 vizsgalatok k6z6tt t6bb alkalommal javasolt a

feluletek fert6tlenit6se, illetve amemyiben az eszk6z erre alkalmas, a Vizsga16eszk6z6k

fert6tlenitese. (A nem fert6tlenithet6 eszk6z6k hasznalatakor gumikesrty。 vise16s6t

javasoUuk.)

“ A ktils6 helyszineken vegzett munka sorin fontos az int6zm6nyek k6z6tti partneri,

segit6 kapcsolat. Tanev e嘩n k6]串k az 6vod紋at, iskola血t, hogy figyeUenek a

kol16ga血k altal hasznalt helyis6gek rendszeres fert6tlenit6 takar王t続ra is.

"　Amemyiben a sz各munkra fel砧紬ott helyisegben nem biztosithat6 a jdrv各ny鴫yi

szempontb61 biztonsagos muckavegzes, aZ 6rintett kollega t挙kozta函err61

tagint6zmeny5nek vezet鐘t・ Ezzel egy冊falk卸k az int6zm6nyt a megfele16 felt5telek

biztosit各s各ra.

。 A sz血6si id6szak utan, a ter細i紋alkalmaval is t6rekedni kell a ved6tivoIsag

betartasdra. Az 6rck k6z6tt a szi竜s id(*n alkalmazott alapos szel16ztetes, 5s

fert6tlenites protokol胆SZint6n alkalmazni kell・

s A csoportos 6r各k eseteben a terem 6s a rendelkezesre al16 butorok (asztal, t撮6r)

nagysaginak fuggvenyeben kell a 16tszinot megallapitani 。gy, hogy a v6d6tavoIs毎

tarthat6 1egyen. Ezek alapjin esetlegesen sor kerulhet osztott 6ratartasra’illetve az egy

gyemekre jut6 heti 6raszまm cs6kken6s6re.
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看　Amennyiben a kollegahoz a COVID-19 fert6z6s jellemz6 t血etet (Pl. k6h6ges, laz’

16gszomj) mutat6 gyemek, tanu16 6rkezik, SZ描vizsgalatat nem vegezz撮el, a

gyemek, tanu16 a ter各pias foglalkozfron nem vehet reszt・ Err6l a tdyr6l a kollega

t詐kozta匂a a gyemek, tanu16 pedag6gusal is.

Teend6k betegs6g gyandja eset6n

“ Az intezmenyt撮be 6rkez6 kliensek eset6ben a fch emlitett m6don minden alkalommal

k6rd6ivet t61tet撮ki az eg6szs6gi糾apottal kapcsolatban・ Amemyiben ez alapjin

felmertil a betegseg gyan句a, a gyemek, tanu16 nem vehet r6szt a vizsgalaton, teraI南s

foglalkoz各son・

"　Amemyiben a t各rsint6zmenyekben feladatot ellat6 kol16gfroz a betegs6g ttineteit

mutat6 gyemek, tanu16 5rkezik’a fent emlitett m6don szdr6vizsgalatat nem v6gezzck

el, a gyermek, tanu16 a ter毎iまs foglalkoz各son nem vehet reszL

・ Kollegalhk eg5szs6gi allapotat is folyamatosan figyelemmel kis(frjuk. Abban az estben,

ha egy ko11egan a fert6zes t血etei 6szlelhet6kつnem folytatha勺a tovabb napl

tev6kenys全get, felsz61itjuk, hogy keresse fel haziorvos各t・

s Munkaba visszatemi ezekben az esetekben orvosl lgaZOldssal lehets6ges.

"　A betegs6g gyan函Val, illetve igazolt fert6z5ssel kapcsolatban jelent6si

k6telezetts6g竜k van. Ezekben az esetekben az Emberi Er萌errasok Miniszt6riuma 6s a

fe。mtart6I正altal meghatdrozott jelz6rendszer tagjait a legr6videbb utvonalon

t勾ekozta匂uk.

Felkesz剛6s a tantermen kivtili digit猫s oktatas esetIeges血jb61i bevezet6s6re

s Intezmenytinkben digitalis oktatasra t6rten6 atallasra az Operativ T6rzs 6s az EMMI

utasitdsa ala函n, a tanker。leti k6zponttal egyeztetve kerulhet sor・

“ A kollegck digitalis eszk6zpar軽nak felmer6se mdr tavasszal megt6rtent・

m Az int6zmeny digitalis eszk6zallominyinak旬b61i felm6rese・
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。 A felm6r6seket k6vet6en az int6zm6ny laptopjait, SZ各mit6gepeit, table串it az ig6nyek

alapian kollegahoz rende職。k’eZZel is meggyorsitva az esetleges digitalis細llas

folyamatat.

A tanev el句v kapcsolatfelv5telkor minden e11atasban r6szesu嶋gyemek sztileit6l e-

mail_eS　6s t。1efonos elerhet6seget is k6r血k. Ezeket r6gz哩k nyilvintart6

rendszertlnkben amak erdekeben, hogy sz撮seg eseten mindenkit gyorsan elerhesstink・

"　Mivel intezmeny血k nem a KRETA rendszert hasznalja a napi munkav6gz6s soranつ

ezert egyes esetekben a hozzink fordu16 tanu16k es csaladjuk e16r6s6vel kapcsolatban a

tanu16 iskol細is megkeress廿k 6s az iskola KRETA rendszeren kereszttil vessztik fel a

kapcsolatot・

。 Az 。Im批tanevben k5sz皿digitalis anyagokat rendszerezztik, tematizaljuk,

hozza罵rhet6ve tessztlk a kollegak szamdra.

看　A tavalyi tapasztalatok alapjin a lehetseges munkafom細‥ 6sszegy輔比

EIs6dlegesen a va16s id弾Online kapcsolattartdst helyezz撮e16terbe.

〃　Az intezmenyen be皿digitalis kommunikaci6 sorin a Microsoft TEAMS alkalmazast

r6szesi串k e16nyben.

置　A tagintezm5nyeken be皿a dolgoz6k elerhet6segeit aktualizalni kell, eZutin ezeket a

listakat hozzaferhet6ve kell temi minden dolgoz6 sz各m証a.

看　A tagintezm全nyeken be皿a TEAMS alkalmazdsban szakteruletenk6nt csoportokat

alakitunk. Ehhez a kolleg蝕Microso珊6kj at aktivalni kell・

A肋dnos szab砂aink “ hozzdnkjZ,rd雄csalddokra gs minden koll勧nkra A海fez6

かみy脇・励Uenseink,蹄0〃4iv紡k暗dszs白みek v紡励e A鋤Sみde脇nk・ 4z ehhez

sz擁窮S妬,t’et6 6vintdzked去s擁et csak略画ttm搬dve, e妙mdst seg海,e明海betariani

d鉦etarta/n=芯ztelettel胸・em a hozzdnkjZ,rd〃ld csalddokai d諦4edves kol均dka4 ho糾,

m搬砂nk cg砂t a jdrv旬,妙i jnt勃ed4sek megvald脇sdban ds betarJdsdban・

A tagintezmenyi s武庫ossagokat mellekletek

Szombathely, 2020. szeptember 21.


