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Intézkedési terv a Kisfaludy Károly Középiskolai 

Kollégiumban folyó nevelés-oktatás megszervezésére 

a járványügyi készenlét idejére 

- Módosított, 2021. május 2-tól hatályos intézkedési terv - 

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 nagy létszámú tanuló egyidejű jelenlétével járó rendezvényeinket bizonytalan időre 

elhalasztjuk. 

1.5. Maszk használata a kollégiumban: 

● kötelező: a foglalkozásokon, a tanulószobákban, a könyvtárban, a teakonyhában, a 

számítógépteremben, a pincében, a klubban, a tanulók számára az irodákban történő 

tartózkodás alatt, valamint a földszinti folyosókon 

 

● nem kötelező: a lakószobákban, az étkezdében, a fürdő- és illemhelyiségekben, az udvaron, 

a dolgozók számára az irodákban 

1.6. Kerülendő, hogy a tanulók más kollégisták lakószobájában tartózkodjanak. Szociális 

kapcsolattartásra kijelölt területek: klub, ebédlő, udvar. 

1.7. A közös használatú helyiségekben, így a fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben be 

kell tartani a bentlakóknak a távolságtartás szabályait. 

Az esti tisztálkodási időszakban 21:00-22:00 óra között félórás váltásban használhatják a tanulók 

a fürdőhelyiségeket. A 21:00-21:30 és 21:30-22:00 közti időszakokra vonatkozó 

fürdőszobabeosztás a fürdők ajtaján kerül kifüggesztésre. 

1.8. A teakonyhában a tanulók otthonról saját használatra hozott evőeszközöket használhatnak 

(tányér, kanál, villa, kis méretű kés, pohár), melyek elmosogatásáról nekik maguknak kell 

gondoskodni. Az evőeszközöket (tiszta állapotban) a lakószobájukban tárolhatják.  

1.9. A teakonyhában egyszerre legfeljebb 3 fő tartózkodhat. A saját készítésű ételeket az 

ebédlőben kell elfogyasztani. 

1.10. A tanulóknak minden nap 21 óráig meg kell érkezniük a kollégiumba. Ez a hétvégi, vasárnapi 

megérkezésre is vonatkozik. 
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1.11. A tanulóknak és dolgozóknak egyaránt jelezniük kell, ha betegség tüneteit észlelik magukon: 

a tanulók az ügyeletes nevelőtanárnak, a dolgozók a vezetőség valamelyik tagjának. 

1.12. 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 3 helyiség 

egyikében. Fertőtlenítőszert, gumikesztyűt és maszkot biztosítunk az elkülönített személlyel való 

kapcsolattartáshoz. 

A megkérdezés időpontja: naponta 21:00-22:00 között 

Felelős: éjszakai ügyeletes tanárok 

A dokumentálás helye és módja: kollégiumi napló 

1.13. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek 

alávetni. 

- Az intézmény területére kollégiumi tanuló és dolgozó csak abban az esetben léphet be, ha a 

testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8). 

A dolgozó esetében a mérés a munkába érkezéskor történik. 

- A tanuló testhőmérsékletének mérése naponta az iskolából történő megérkezésekor, hétvégén 

pedig az otthonából történő megérkezésekor történik. 

- Amennyiben a kollégium területére belépő tanuló testhőmérséklete meghaladja a meghatározott 

mértéket, az ügyeletes tanár haladéktalanul gondoskodik az elkülönítéséről, kiskorú tanuló esetén 

a szülő értesítéséről. Ezt követően a 2.3. pont szerint cselekszik. 

- A délelőtt valamilyen okból a kollégiumban maradó tanulók testhőmérsékletét a délelőtti ügyeletes 

nevelőtanár méri meg. Ez a rendelkezés a hétvégén a kollégiumban tartózkodó tanulókra is 

vonatkozik. 

- A kollégium területére érkezők számára meghatározott testhőmérséklet-mérési pont a porta előtti 

terület. 

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 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. Hatósági karantén esetén a járványügyi 

hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

3. KAPCSOLATTARTÁS, ÜGYINTÉZÉS 

3.1. Az intézmény területére a kollégiumi dolgozókon és tanulókon kívül más személy nem léphet 

be. Kivételt képeznek ez alól azok a személyek, akik karbantartási, illetve javítási munkát 
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végeznek, vagy jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkeznek. A maszkviselés 

számukra is kötelező. 

3.2. A szülőkkel történő kapcsolattartás és ügyintézés elsődlegesen online vagy telefonon történik.  

3.3. Indokolt esetben a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú 

személy maszk szabályszerű viselése mellett az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési 

pontig beléphet. 

4. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

4.1. 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. 

4.2. A kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a 

rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. 

4.3. 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. 

4.4. A fertőtlenítő szerek rendelkezésre állásának mennyiségét heti szinten dokumentáljuk és 

jelentjük a fenntartó felé. 

4.5. A takarítási és fertőtlenítési feladatok elvégzését a gondnok ellenőrzi. 

5. ÚJ TANULÓ BEKÖLTÖZÉSE 

A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, 

magát egészségesnek érző tanuló költözhet be. A beköltözésnél a tünetek esetleges meglétéről 

kikérdezzük a beköltöző tanulókat és testhőmérést végzünk. TILOS az intézmény területére 

belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző 

tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket. 

 
 
 
Budapest, 2021. április 23.       Nagy Tamás  

intézményvezető 


