
 
 

EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYZAT 

a COVID 19 járványügyi helyzetben 

a MACSKE képzési tevékenységére vonatkozóan 

 

A Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete, mint Képző, az általa bonyolított képzési 

programokra a következő egészségügyi szabályokat állította fel a COVID-19 járványhelyzetre való 

tekintettel. 

 

A szabályzat érvényes a MACSKE képzésin és képzést záró vizsgáin résztvevők számára, a képzőhelyen és 

a vizsgahelyzsínén jelenlévők számára (továbbiakban röviden: Résztvevő). 

A képzésen és vizsgán a Résztvevő abban az esetben vehet részt, ha az ún “Egészségügyi nyilatkozat”c. 

nyomtatvány (amelyet e-mailben kapnak meg az éritettek) adatszolgáltatási részében minden válasza a 

feltett kérdésekre NEM. 

 

A Résztvevő tudomásul veszi hogy a képzés és vizsga helyszínén 2020. szeptember 18-tól kezdve 

visszavonásig  

• Az orrot és a szájat eltakaró maszkot kell viselnie. Kivéve kültéren a képzés pihenő időszakaiban, 

amennyiben egymástól a biztonságos távolságot a résztvevők betartják. 

• A kéz fertőtlenítése minden Résztvevő számára kötelező a képzési-/vizsgahelyszínre való 

érkezéskor. 

• A képzésre minden Résztvevő saját csészét és evőeszközt hoz, amelyet nem oszthat meg 

mással.  

• Az étekező részben egyszerre maximum 5 fő tartózkodhat. Étkezés után az asztalt fertőlenítenie 

kell maga után a használójának, a helyszínen a képző által biztosított fertőtlenítőszerrel. Az 

oktató/vizsgaterembe sem italt, sem ételt (kivéve a 120 perc összefüggő időt igénylő írásbeli 

vizsgát ahol folyadékot lehet bevinni) nem vihet be senki. 

• Amennyiben az egészségügyi nyilatkozat aláírása után bármely időszakban – még a képzési 

folyamat tart- a Résztvevő által kitöltött nyilatkozatban közölt információkban változás áll be, 

azt köteles a MACSKE számára haladéktalanul jelezni a kepzes@macske.hu e-mail címen. Ebben 

az esetben a Résztvevő köteles a képzőhelytől távol maradni, amíg őt a háziorvos egészségesnek 

nem nyilvánítja. Akkor folytathatja a képzést, ha a háziorvosi igazolást  e-mailben eljuttatja a 

kepzes@macske.hu e-mail címre A távolmaradással a Résztvevő nem veszíti el a képzési 

szerződésben meghatározott jogait. Számra a MACSKE pótlási lehetőséget biztosít egy későbbi 

képzési időpontban fél éven belül. 

• Amennyiben a Résztvevő, vagy bármely vele egy háztartásban élő személy esetében 

coronavirus fertőzés gyanúja, vagy fertőzöttség áll fenn, ill. hatósági karanténba kényszerül, az 

előző pontban lévő szabályok lépnek érvénybe.  

 

A vészhelyzeti szabályok betartását támogatandó a képzéseken az oktatók gyakoribb szünetekkel 

biztosítanak több levegőzési lehetőséget.  

 

A viszgákon a résztvevők közötti távolság tekintetében a Képző 1,5 métert biztosítja. 

 

Székesfehérvár, 2020.09.17. 

 

        dr. Mátay Katalin 

         elnök 

         MACSKE 
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