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A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézményének 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó helyi eljárásrendje a köznevelési 

intézmények számára készült intézkedési terv alapján, igazodva a Vas 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat egységes intézkedési tervéhez 

Helyi sajátosságok 

Kollégáink egyrészt az ügyviteli helyen dolgoznak - szakértői tevékenység, nevelési 

tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás szakterületeken-, 

emellett azonban szűréseket és foglalkozásokat vezetnek az óvodákban, általános iskolákban - 

logopédia, nevelési tanácsadás területén. 

Épületünk a járványhelyzet előírásainak többnyire megfelel, védő-óvó intézkedéseket betartjuk. 

Nehézség, hogy van kisméretű szobánk, illetve az épület csak egy bejárattal rendelkezik, így az épületbe 

történő belépéskor a klienseket, dolgozókat nem tudjuk megosztani. Egy időben maximum két család 

(gyermek és lehetőség szerint 1 szülő) érkezik. A szakmai munkához 6 helyiség áll rendelkezésre 

(vizsgálat, fejlesztés), amiket 7 főállású kolléga használ, valamint heti 10 órában, 2-2 nap óraadók is 

dolgoznak. A szoba átadásakor alapos szellőztetés és a használt eszközök, bútorok fertőtlenítése 

megtörténik. Szakszolgálati titkár külön szobával rendelkezik. Külön mosdó van a dolgozók és a 

kliensek részére; 

 

Munkavégzés a különböző helyszíneken 

Az általános szabályokon túl érvényes szabályaink: 

Ügyviteli helyen: 

A klienseket az esetgazda fogadja a váróban, ahol megtörténik a kézfertőtlenítés és a „COVID” kérdőív 

felvétele, ami minden találkozásnál felvételre kerül. Az ügyviteli helyen működő 3 szakterület munkáját 

összehangoljuk: Nevelési tanácsadói munka: 7.50. órai kezdés. Szakértői tevékenység: 8.00. óra. Korai 

fejlesztés és gondozás kezdése: 7.30. illetve 9.00. óra. A foglalkozás, vizsgálat befejeztével a szakember 

tájékozódik a váróban tartózkodó létszámról, kliensek kikísérése folyamatos, körültekintő. 

Partnerintézményekben: 

Saját és oktatatási-nevelési intézmények szabályainak betartása. 

 

Felkészülés a tantermen kívüli digitális oktatás esetleges újbóli bevezetésére 

A kollégák eszközparkját a pályázati IKT eszközökből tervezzük bővíteni és frissíteni. Helyi 

protokollt készítünk a digitális ellátáshoz, mintául véve az előzőekben kidolgozottat.  Egyéb 

esetekben az általános szabályokat tartjuk irányadónak. 

Sárvár, 2020. szeptember 6. 
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