A középiskolák, a gyakorlati oktatás műhelyei, a nyelviskolák és az iskolai kollégiumok
Az iskolákban a hagyományos iskolai oktatás 2020.9.2-án kezdődik. A tanulók órarend szerinti oktatáson vesznek részt, különös figyelmet fordítva a kötelező
iskolalátogatásukat teljesítő tanulók részvételére.
A középiskolák és a gyakorlati oktatás műhelyei a tanév elején kijelölnek egy helyiséget azon naponta bejáró diákok számára, akiknek azonnali elkülönítés lett
elrendelve, az elkülönítés legszükségesebb idejére szánva azt.
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat biztosítása érdekében a középiskolák a lehetőségekhez mérten a gyakorlati oktatás műhelyeivel és
munkáltatókkal együttműködve a szakmai gyakorlatot,valamint a szakmai képzést tömbösítve szervezi a zöld fázisban.
Az iskolai kollégiumok a tanév elején kijelölnek egy helyiséget azon elszállásolt diákok számára, akik a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel
rendelkeznek, valamint akiknél azonnali elkülönítés lett elrendelve, az elkülönítés legszükségesebb idejére szánva azt.
Az iskolai kollégiumok a tanév elején kijelölnek megfelelő számú helyiséget azon elszállásolt diákok számára, akik a Szlovák Köztársaság területén kívül
rendelkeznek állandó lakhellyel, valamint akiknél azonnali elkülönítés lett elrendelve, az elkülönítés legszükségesebb idejére szánva azt.
Az iskola a 2020/2021-es tanév tervezésénél figyelembe veszi az epidemiológiai helyzet romlásának lehetőségét.
Az iskola belső tereiben, a gyakorlati oktatás műhelyében, a munkáltató műhelyében, illetve az iskolai kollégiumban 2020.9.2-től 2020.9.15-ig a diákoknak a
szájmaszk, a középiskolai, a gyakorlati oktatás műhelyében dolgozó, valamint a kollégiumi pedagógus alkalmazottaknak, a nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítő alkalmazottaknak és a nem pedagógus munkakört betöltő alkalmazottak számára a szájmaszk/védőpajzs használata kötelező.
Az egyes fázisok alapján a szájmaszk használatára 2020.9.16-tól az alábbi szabályok vonatkoznak.
Lényeges szabályok:
A tanuló/alkalmazott megbetegedésének gyanújánál a szülő/alkalmazott (nem az igazgató) előbb a körzeti orvost értesíti telefonon!!! Az iskola, a szülő, az iskolai
alkalmazott közvetlenül nem értesíti a Regionális Közegészségügyi Hivatalt.
Korlátozni kell az osztályok, személyek közötti érintkezéseket, az eseményeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának aktuális előírásaival
összhangban szükséges szervezni.
2020.9.14-ig az oktatás folyamatában tanulók csoportjait különféle osztályokból nem összevonni.
Betartani a K.V.SZ. (kezek – védőtávolság – szájmaszk )alapelveit az egyes fázisok utasításai alapján.
Megjegyzések:
A Szlovák Köztársaság területén kívül szokásos lakhellyel rendelkező tanulók (az ún. “az ingázók“ gyermekei) rendszeresen járnak az oktatásra, amennyiben a
Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala nem korlátozza az államhatárok átjárhatóságát.
A tornaterem és más sporttevékenységre használandó belső helyiségek (például medence, edzőterem és hasonlók) 2020.9.20-ig nem használhatók (ez
vonatkozik az ikolai kollégiumokra is).
A sítanfolyam szervezése kizárólag az illetékes Regionális Közegészségügyi Hivatal jóváhagyásával lehetséges.

Zöld fázis
A tanulók

A pedagógus
alkalmazottak, a nevelőoktató munkát
közvetlenül segítő
alkalmazottak

A nem pedagógus
munkakört betöltő
alkalmazottak
A szülők, további
személyek

Az iskola/Az iskolai
kollégium/Fenntartó

Belépéskor
Reggeli
szűrés
ajánlott.

Szájmaszk
Az osztályon kívül a
belső terekben,
műhelyekben,

KVSZ

Ajánlott a szájmaszk
(védőpajzs) viselése a
nevelési-oktatási
folyamatban.

Védőtávolság

Az oktatás alatt a
pedagógusok
védőtávolságot tartanak
a tanulóktól, a tanórák
közötti szünetben pedig
mindannyian
kölcsönösen egymástól
is.

A Szlovák Köztársaság
Közegészségügyi
Védőtávolságot tartanak.
Hivatalának
intézkedése alapján.

A COVID-19 tüneteinél

Iskolalátogatás

Gyakorlati oktatás - Nevelés, oktatás és
szakközépiskolák kollégiumi elszállásolás

Étkezés

Azonnali elkülönítés és otthoni
környezetbe való vonulás.

Házi környezetbe vonulás,
szükség esetén telefonos
kapcsolattartás az orvossal.

Házi környezetbe vonulás,
szükség esetén telefonos
kapcsolattartás az orvossal.

Nem léphetnek be az épületbe.

A tanuló azonnali elvitele,
szükség esetén telefonos
kapcsolattartás az orvossal.

Biztosítja a fertőtlenítést, a védőtávolságot az iskola épülete
előtt.

Az iskola a Regionális
Közegészségügyi Hivatal
utasításaira vár.

Hagyományos
gyakorlati oktatás
Hagyományos
folyik az intézményi
oktatás folyik
oktatási program
emelt higiéniai
alapján, emelt
rendelkezésekkel.
higiéniai
rendelkezésekkel.

Lehetőség szerint az
azonos osztályokba,
iskolákba járó tanulók
közös elszállásolása, a
nevelési csoportoknak az
A lehetőségekhez mérten
azonos iskolába járó
osztályonkénti étkezés, az
tanulókból való
osztályok az ebédlőben nem
létrehozása. Amennyiben
keveredhetnek. Nem
ez nem lehetséges, a
vegyülhetnek a kollégiumban
kollégiumban a tanulók a
elszállásolt tanulók más
nevelési-oktatás
elszállásolt személyekkel.
folyamatában
Továbbá nem vegyülhetnek az
szájmaszkot viselnek. A
iskolai környezeten kívülről
tömeges események
érkező étkezőkkel sem.
mérlegelése, a tanulók
közötti közötti
védőtávolságok
betartása.

Narancssárga
fázis - személyek
megbetegedésének
gyanúja

Belépéskor

Szájmaszk

Védőtávolság

Megbetegedés gyanújánál tanuló/alkalmazott

Iskolalátogatás

Gyakorlati oktatás - Nevelés, oktatás és
szakközépiskolák kollégiumi elszállásolás

Étkezés

A zöld fázis rendelkezései + további rendelkezések
Az osztályon kívül a
belső terekben,
műhelyekben,
gyakorlati oktatás
műhelyeiben.

A tanulók

A pedagógus
alkalmazottak, a nevelőoktató munkát
közvetlenül segítő
alkalmazottak
A nem pedagógus
munkakört betöltő
alkalmazottak
A szülők, további
személyek

Az iskola/Fenntartó

KVSZ

Ajánlott a szájmaszk
(védőpajzs) viselése a
nevelési-oktatási
folyamatban.

Az oktatás alatt a
pedagógusok
védőtávolságot tartanak
a tanulóktól, a tanórák
közötti szünetben pedig
mindannyian
kölcsönösen egymástól
is.

A Szlovák Köztársaság
Közegészségügyi
Védőtavolságot tartanak.
Hivatalának
intézkedése alapján.
Nem léphetnek be az épületbe.

Biztosítja a fertőtlenítést, a védőtávolságot az iskola épülete
előtt. Értesíti a gyakorlati oktatás műhelyet, a munkaadókat,
valamit az iskolai kollégiumot a narancssárga fázisba való
lépésről.

A megbetegedés
gyanújánál az
A vele/velük szoros
adott tanulónak
kapcsolatban állók házi
és vele szoros
elkülönítése a Regionális
kapcsolatban
Közegészségügyi Hivatal vagy a
állóknak
körzeti orvos által
szüneteltetve (a
meghatározott idejére.
távoktatás
Visszatérés a zöld fázisba a
lehetőségeinek
Regionális Közegészségügyi
mérlegelése). A
Hivatal vagy a körzeti orvos
többi osztályban
irányításával. A piros fázisba
az oktatás
való átlépés a Regionális
hagyományosan
Közegészségügyi Hivatalának
folyik emelt
irányítása alapján.
higiéniai
intézkedésekkel.

Meghatározott
időre megszakítva
a vele/velük szoros
kapcsolatban
állóknak a
Regionális
Közegészségügyi
Hivatal vagy a
körzeti orvos által.
A többi osztályban
a hagyományos
oktatás folytatódik,
emelt higiéniai
intézkedésekkel.
Azon tanulók, akik
vele/velük szoros
kapcsolatban
álltak,
távoktatásban
folytatják az
általánost
műveltséget nyújtó
tantárgyakat, az
elméleti
oktatásban pedig a
szaktantárgyakat a
saját osztályuk
órarendje alapján,
amennyiben abban
folytatódik az
oktatás.

Irányelvek mint az
iskolában, a saját
feltételekhez igazítva. A
nevelési csoportok
lezárása, melyben a
tanulók szoros
kapcsolatban voltak a
COVID-19 megbetegedés
A lehetőségekhez mérten
gyanújával bíró tanulóval,
nevelési csoportonként való
illetve az iskolai kollégium
étkezés, az osztályok az
pedagógus
ebédlőben nem keveredhetnek.
alkalmazottjával. A zárt
Nem vegyülhetnek az iskolai
csoport tanulói
környezeten kívülről érkező
távoktatásban folytatják
étkezőkkel.
az általánost műveltséget
nyújtó tantárgyakat, az
elméleti oktatásban pedig
a szaktantárgyakat a saját
iskolájuk, vagy osztályuk
órarendje alapján,
amennyiben abban
folytatódik az oktatás.

Piros fázis személyek
megbetegedése

Belépéskor

Szájmaszk

Védőtávolság

2 tanuló és/vagy 1 pedagógus
alkalmazott és/vagy 2 nem
pedagógus munkakört betöltő
alkalmazott
Gyakorlati oktatás - Nevelés, oktatás és
megbetegedésekor
Iskolalátogatás szakközépiskolák kollégiumi elszállásolás

Étkezés

A narancssárga fázis rendelkezései + további rendelkezések
A tanulók
Az oktatás alatt a
pedagógusok, a
szakoktatók és a
Kötelező szájmaszk
nevelőtaárok
(védőpajzs) a beltérben
Kötelező
védőtávolságot tartanak
a nevelési-oktatási
A pedagógus
reggeli
a tanulóktól, a tanórák
folyamatban. A
alkalmazottak, a nevelőszűrés
közötti szünetben pedig
nevelési-oktatás
oktató munkát
kötelező
mindannyian
folyamaton kívül a
közvetlenül segítő
testhőmérsé
kölcsönösen egymástól
Szlovák Köztársaság
alkalmazottak
klet-méréssel
is.
Közegészségügyi
(feljegyzés
Hivatalának
nélkül).
intézkedése alapján.
A beltérben kötelező.

A nem pedagógus
munkakört betöltő
alkalmazottak

A szülők, további
személyek

Az iskola/Fenntartó

A nevelési csoportok
tevékenységeinek
Az általánost
megszakítása, az iskolai
műveltséget
A vele/velük szoros
kolégium csupán a
kapcsolatban álló személyek nyújtó tantárgyak
A gyakorlati
legszükségesebb időre Étkezés nevelési csoportonként,
házi elszigetelése a Regionális
tanítása
oktatás
kínál szállást azon
a csoportok az ebédlőben nem
Közegészségügyi Hivatal
távoktatásban, az
megszakítva a
osztályok tanulóinak, akik
keveredhetnek. Nem
iránymutatásával. Az
elméleti oktatás műhelyekben, a
el lettek különítve. A
vegyülhetnek más, az iskolai
A Szlovák Köztársaság
osztályokban a betegség
szaktantárgyai az gyakorlati oktatás
Védőtavolságot tartanak.
többi tanulónak a szállást
környezeten kívülről érkező
Közegészségügyi
igazolásakor megszakítani az
iskola
műhelyeiben, a
és az étkezést emelt
elszállásolt személlyekkel.
Hivatalának
oktatást, ha nem lehetséges
lehetőségeihez
munkáltatónál.
higiéniai intézkedések
intézkedése alapján.
távoktatást szervezni.
mérten
mellett biztosítja. Minden
folytatódik.
elszállásolt köteles
Nem léphetnek be az épületbe.
betartani a KSZV-t.

Biztosítja a gyakori fertőtlenítést, a védőtávolságot az iskola
épülete előtt, stb. A fenntartó korlátozza az iskola belső
helyiségeinek harmadik személyek általi használatát (kurzusok,
bérletek) – az egészségügyi ellátás nyújtásán kívül. Az iskolai
kollégium szétválasztja az elszállásolt tanulókat a többi
elszállásolt személytől.

