TAVASZI SZÜNET UTÁNI KOLLÉGIUMI BEKÖLTÖZÉSI PROTOKOLL
I.
A kollégiumba való beköltözés feltételei
EMMI Intézkedési terv 6. pontja alapján:
„ A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú korona vírus megbetegedés tüneteket nem
mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözéskor a tünetek esetleges
meglétéről ki kell kérdezni a tanulót.„
II.
1.
2.
3.
4.

Beköltözésre vonatkozó szabályok
Beköltözés ideje: Az első tanítási napot megelőző napon 13.00 – 18.00 óra között.
A beköltöző tanulót csak 1 személy kísérheti, aki a kollégium épületébe ne jöhet be.
Belépést azonnali lázmérés követi a járvány időszakában.
A beköltözés során mind a beköltöző tanulóknak mind a kísérő személynek maszkot
kötelező viselni. / Szülőnek, gondviselőnek, gyermekvédelmi gyámnak magának kell
biztosítani a maszkot./
5. Ruhalista alapján az évszaknak megfelelő ruházatot kell hozni magával (tavaszi
ruhalista)
6. A tisztasági csomagot le kell adni /tusfürdő, sampon, fogkefe, fogkrém, fogmosó
pohár, 2 db, törölköző, testápoló, egészségügyi betét, wc- papírpapírzsebkendő/.
7. A belépés előtt fertőtlenítést kell végezni mind a tanulónak mind a kísérőnek. /A
fertőtlenítőszert a kollégium biztosítja/
III.
Benntartózkodás, bentlakás alatti óvintézkedések
1. A közösségi helyeken, tereken /háló, zsibongó, folyosó/ területén kötelező a maszk
viselése és a 1,5 m-es távolság tartása, a rendszeres kézfertőtlenítés.
2. Az óvintézkedések többszöri megszegése szankciót von maga után.
IV.
Hazalátogatás, utazás, visszaérkezés
1. A legalább egy éjszakát kollégiumon kívüli tartózkodás /hazautazás/ után
visszaérkezéskor magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözéskor a
tünetek esetleges meglétéről ki kell kérdezni a tanulót, válaszait az erre a célra
rendszeresített füzetbe vezetni kell.
2. Hazautazás esetén 1 fő kísérő viheti el a tanulót, aki az épületen kívül várakozhat.
3. A Covid-19-re való tekintettel látogatót egyik tanuló sem fogadhat.
4. A nevelő, hétvégén a gyermekfelügyelő kérdést tesz fel a gyermek egészségügyi
állapotára vonatkozóan, ezt, az erre kijelölt füzetben dokumentálja azt.
V.
Teendők beteg személy esetén
1. Azon esetben, ha egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés
tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az
iskolaorvost, aki az érvényes eljárás szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén
a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét szükséges

2.
3.

4.

5.

felhívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján kell eljárni.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személyeknek kesztyű és maszk használata
kötelező.
Azon esetben, ha felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy a megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos,
házi gyermekorvos illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára
vonatkozóan nyilatkozni. Azon esetben, ha fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK
által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos
teendőket.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadni, azt saját hatáskörben
nem bírálhatja felül.
Azon esetben, ha krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta
járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak
kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

VI.
Tünetek észlelése esetén
1. Értesítés munkaidőben (8.00- 15.00): A kollégiumi nevelőtanár értesíti az ápolót, az
ápoló értesíti az iskolaorvost, a szülőt valamint a tanuló háziorvosát.
2. Értesítés munkaidőn túl: A kollégiumi nevelőtanár értesíti az iskolaorvost és a szülőt, a
tanuló háziorvosát.
3. Értesítés hétvégén: A gyermekfelügyelő értesíti a kollégiumvezetőt és az ő utasítási
alapján intézkedik.
4. A tünetekkel jelentkező tanulót az erre kijelölt helyre el kell különíteni.
VII.
A kollégiumi nevelőtanár feladata
1. Kézfertőtlenítés végrehajtásának ellenőrzése.
2. A maszk meglétének ellenőrzése.
3. A tanulóra felügyelő felnőtt maszkot, kesztyűt köteles viselni.
4. A tanuló egészségügyi állapotának felmérése kikérdezéssel, amelyet az erre a célra
rendszeresített füzetbe dokumentálni köteles.

RUHÁZATI LISTA
tavaszi ruházat

1 pár
1 pár
7 db
3 db
1 db
7 db
7 pár
4 db
3 db
1 db
1 db

cipő
papucs
póló
pulóver
vékony kabát
alsónadrág/alsónemű
zokni
hosszú nadrág
rövid nadrág
pizsama
törölköző

Torna öltözék:
1 pár tornacipő
1 db póló
1 db rövidnadrág
Tisztaságszer: Tusfürdő, sampon, fogkefe, fogkrém, fogmosópohár, WC papír, papír
zsebkendő, szükség esetén egészségügyi betét, mosószer, öblítő

