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Jelen Intézkedési terv érvényes a kollégium egész területén, hatálya kiterjed a kollégium tanulóira,
dolgozóira, és az épület területére belépő személyekre. Mindenkinek kötelessége az alábbi
óvintézkedések és higiénés szabályok betartása.

1. JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK
1.1. Csak magát egészségesnek érző, tünetmentes tanuló költözhet be a kollégiumba.
1.2. Az épület területére belépő személyek számára kötelező az előtérben elhelyezett
kézfertőtlenítő használata. Az épületben tartózkodás során elvárás a rendszeres kézmosás.
1.3. Alapvető elvárás mindenki részéről a személyi higiéné alapvető szabályainak és a köhögési
etikettnek a betartása.
1.4. A teakonyhában lehetőség szerint a tanulók otthonról saját használatra hozott evőeszközöket
használjanak (tányér, kanál, villa, kis méretű kés, pohár), melyek elmosogatásáról nekik maguknak
kell gondoskodni. Az evőeszközöket (tiszta állapotban) a lakószobájukban tárolhatják. A
teakonyhában egyszerre legfeljebb 3 fő tartózkodhat. A saját készítésű ételeket az ebédlőben kell
elfogyasztani.
1.5. A nagy létszámú tanuló egyidejű jelenlétével járó rendezvényeinket bizonytalan időre
elhalasztjuk.
1.6. Maszk használata kötelező az alábbi kollégiumi foglalkozásokon:
- szilenciumi tanulószoba
- szakkörök
- csoportfoglalkozások
- évfolyamfoglalkozások
- egyéni foglalkozások
Maszk használata nem kötelező: a lakószobákban, az étkezdében, a fürdő- és illemhelyiségekben,
a folyosón, lépcsőházban, az udvaron.
1.7. Kerülendő, hogy a tanulók más kollégisták lakószobájában tartózkodjanak. Szociális
kapcsolattartásra kijelölt területek: klub, ebédlő, udvar.
1.8. A tanulóknak és dolgozóknak egyaránt jelezniük kell, ha betegség tüneteit észlelik magukon:
a tanulók az ügyeletes nevelőtanárnak, a dolgozók a vezetőség valamelyik tagjának.
1.9. A tanulók egészségvédelméért itt tartózkodása során a kollégium felel a szülő helyett, ezért a
lakókat naponta kikérdezzük egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén
testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus
megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük az erre a célra fenntartott helyiségek
egyikében.
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A megkérdezés időpontja: naponta 21:00-22:00 között
Felelős: éjszakai ügyeletes tanárok
A dokumentálás helye és módja: kollégiumi napló
2. ELJÁRÁSREND TANULÓ MEGBETEGEDÉSE ESETÉN
2.1. Ha otthon betegszik meg a tanuló, nem jöhet vissza. A szülő köteles a kollégiumot értesíteni,
különösen akkor, ha a tanulónál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
2.2. Ha az iskolában betegszik meg, az iskolaorvost kell értesítenie az iskolának.
2.3. A kollégiumban jelentkező – koronavírusra utaló – tünetek esetén a tanuló elkülönítését
követően felhívjuk a szülőt, és megkérjük a szülői felügyelettel történő hazautazás
megszervezésére legkésőbb 24 órán belül. A tanulónak a háziorvosánál kell jelentkeznie.
2.4. A vezetők távolléte esetén az ügyeletes nevelőtanár feladata az intézkedés.
2.5. Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával
vagy kórházi zárójelentéssel térhet vissza a kollégiumba.
3. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS
3.1. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, naponta fertőtlenítő takarítást végzünk. A
fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek,
valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
3.2. A kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a
rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
3.3. Az ebédlői asztalok fertőtlenítését az étkeztetési szolgáltató munkatársai végzik minden
étkezés után. A helyiség többi felületének fertőtlenítését a kollégium takarítói végzik, amelyről
takarítási és fertőtlenítési napló készül.
3.4. A fertőtlenítő szerek rendelkezésre állásának mennyiségét heti szinten dokumentáljuk és
jelentjük a fenntartó felé.
3.5. A takarítási és fertőtlenítési feladatok elvégzését a gondnok ellenőrzi.

Nagy Tamás
intézményvezető

Budapest, 2021. november 22.
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