Az SZFHÁT/122787-1/2021-ITM EGYEDI MINISZTERI HATÁROZAT - a járványügyi időszak
szakképzési védelmi intézkedéseiről – alapján hozott igazgatói utasítás

1. A Zalaegerszegi SzC Báthory István Technikum területére, az intézménybe történő belépés csak
akkor engedélyezezhető, ha a szakképző intézmény
a) a Covidl9-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis,
CovidI9-Oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covidigazolvány) kiállításának, ellenérzésének és elfogadásónak keretéről szóló 2021. június 14-i (EU)
2021/953 európai parlamenti es tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid- igazolvány,
b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti
védettségi igazolvány, illetve applikáció,
c) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány — ha az a védőoltás
beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz
— vagy
d) az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi
igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a
határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította
felmutatásával — ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását.

2. A védettséget a mindenkori portaszolgálatot teljesítő személy KÖTELES ellenőrizni. A védettség
igazolásának hiányában az iskola területére TILOS beengedni idegen személyeket.

3. A portán szolgálatot teljesítő személy KÖTELES a titkárságot azonnal értesíteni, ha az intézménybe
látogatót, idegent engedett be.

4. Az intézmény bejáratát (a kaput) egész nap ZÁRVA kell tartani, hogy azon idegen látogató ne
tudjon az intézmény területére lépni.

5. Az 1. pontban foglaltakat nem kell alkalmazni a foglalkoztatottra, a szakképző intézményben nevelőoktató tevékenységet folytató személyre, a szakképző intézménnyel jogviszonyban álló tanulóra,
képzésben résztvevő személyre, továbbá arra a személyre, aki a szakképző intézmény területén a
szakképző intézmény ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan eseménnyel (a továbbiakban:
esemény) összefüggésben — az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az
esemény következményei elhárítására irányul. (pl. rendőr, tűzoltó, mentő)

6. A tanulót a szakképző intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a
koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a szakképző intézmény területére a szakképző
intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be.

7. Ez az utasítás 2021. december 1-től hajtandó végre.
Zalaegerszeg, 2021.11.25.

Pusztai Zsuzsanna
igazgató

