
HÁZIREND kiegészítés a 2020/21-es tanévre. 

 

Az Aranypart Kollégium járványügyi készenlét időszakára vonatkozó helyi szabályai a 

koronavírus elleni védekezés érdekében. 

 

 

A KOLLÉGIUMI ÉLETBEN KIZÁRÓLAG EGÉSZSÉGES, TÜNETEKET NEM 

MUTATÓ, MAGÁT EGÉSZSÉGESNEK ÉRZŐ DIÁK VEHET RÉSZT! 

 

 

 

1. A legfontosabb, már eddig is ismert alapszabályok: 

 

 A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus 

terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő, lázas 

ember jelenti. 

 Tünetek észlelése esetén a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje 

szerint kell gondoskodni orvosi vizsgálatról. (www.nnk.gov.hu). 

 Aki lázas, rosszul érzi magát, felső légúti tünetei vannak, köhög, semmiképpen nem jöhet 

közösségbe. Ha már a közösségben észlel tüneteket, jelezze problémáját bármelyik 

tanárának, aki elkülöníti a tanulót. A kijelölt elkülönítő: B épület vendégszoba. 

 Az elkülönítőbe csak az arra jogosult egészségügyi személy léphet be megfelelő 

védőfelszerelés birtokában. A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk 

használata kötelező. 

 Ezután azonnal értesíteni kell az ügyeletes orvost (vagy az előzetesen felkért, megbízott 

orvost), aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről, illetve a kollégium 

vezetését is tájékoztatni kell, aki a fenntartót tájékoztatja.  

 Kiskorú tanulók esetén a szülők értesítéséről is gondoskodnia kell a kollégiumnak. Betegség 

után a tanuló csak orvosi igazolással jöhet vissza a kollégiumba. A szülő haladéktalanul 

köteles értesíteni a kollégiumot és az iskolát, ha gyermekénél vírusgyanú vagy igazolt 

fertőzés van. 

 Ha a szobatársak észlelnek egymáson jellegzetes tüneteket, szintén azonnal szóljanak 

tanárnak, valamennyiünk közös felelőssége és érdeke az egészséges környezet megtartása. 

 Kollégiumba érkezéskor, különböző közösségi terek használata után, étkezés előtt és után, 

WC használat előtt és után alaposan és gyakran kezet kell mosni: langyos vízben, minimum 

30 másodpercig, követve a helyes kézmosás szabályait. 

 Ügyelni kell arra, hogy ne nyúljunk az arcunkhoz és csak zsebkendőbe vagy annak hiánya 

esetén a könyökhajlatunkba köhögjünk, tüsszentsünk. A használt zsebkendőt azonnal ki kell 

dobni. 

 Kerülni kell a szoros testi kontaktust (kézfogás, puszi, ölelés). 

 Amennyiben a tanuló vagy annak közeli hozzátartozója az Operatív Törzs által sárga vagy 

piros színnel jelölt területen járt, telefonon értesítse háziorvosát és intézményét, illetve az 

aktuális szabályok szerint járjon el. 

 

 

  

http://www.nnk.gov.hu/


2. Fokozott fertőtlenítés, higiéniai szabályok 

 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell a kollégium területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás 

elvégzésére. 

 A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran 

érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók 

csaptelepei, asztalok, konyhák stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

 A közös szociális helységekben (mosdók) biztosítani kell a fertőtlenítőszappanos kézmosási 

lehetőséget. A bejáratnál beérkezéskor szükséges az alkoholos kézfertőtlenítő használata. 

 A kollégiumba érkező tanulónak rendelkeznie kell arcvédő szájmaszkkal (lehetőleg többel, 

amely vagy cserélhető, vagy mosható), kézfertőtlenítővel személyes használatra és 

papírzsebkendővel. 

 A közösségi helyiségekben (folyosók, étterem) kevesen tartózkodjanak egyszerre. Tilos a 

kollégium közösségi helyiségeiben csoportosulni. 10 főnél több személy együttesen már 

csoportnak minősül.  

 Az adott szoba létszámánál több tanuló nem tartózkodhat egyidejűleg a szobában. 

 A teakonyhában csak 2 személy tartózkodhat egy időben, ilyenkor a szájmaszk használata 

kötelező. 

 Beszélgetések alkalmával javasolt a 1,5 méteres távolság megtartása, és az arcvédő maszk 

használata.  

 A hálószobákat tisztán kell tartani. Minden tanulónak kiemelt feladata ennek megtartása. 

Naponta többször szükséges a rendszeres szellőztetés. A szemetet, papírzsebkendőt, 

ételmaradékot a kukába kell tenni. A koszos ruhákat elkülönítetten kell tárolni, rendszeresen 

kimosni. 

 Kollégiumba érkezéskor javasolt ruhát cserélni, átöltözni. 

 A takarítónők munkavégzéséhez az asztal felületéről, fürdőszoba polcokról, 

mosdókagylóról, zuhanytálcáról el kell pakolni. A reggeli szobaszemlére rendet kell tenni 

saját és társaink egészség megőrzése érdekében. 

 Étkezések előtt kötelező fél perces kézmosás! 

 A kollégisták vendéget csak az épületen kívül fogadhatnak. Kizárólag beköltözéskor jöhet 

be segíteni szülő a tanulók esetében.  

 Hétvégi hazautazás utáni visszaérkezéskor szükséges a testhő mérése. 

 A takarítók feladata, hogy naponta többször gondoskodjanak a kilincsek fertőtlenítéséről. A 

kollégium eszközeit a takarítóknak naponta fertőtleníteni kell. A takarításhoz szükséges 

fertőtlenítő szereket a fenntartó biztosítja. 

 A kollégiumi dolgozók higiéniai utasításait a kollégisták kötelesek végrehajtani. 

 

 

3. A kollégiumi élet szervezésével kapcsolatos szabályok 

 Beköltözéskor a kollégium köteles a rá vonatkozó szabályokat betartatni. 

 Az épületbe belépni csak tünetmentesen és kontaktmentes lázmérés után lehet mindenkinek. 

 Beköltözés előtti napokban kérjük, szigorúan tartsák be a közösségi távolságtartás szokásos 

szabályait, azaz kerüljék a tömeges rendezvényeket, viseljenek maszkot, arc érintése előtt 

mossanak kezet! Megbetegedésre utaló tünet esetén ne jöjjenek kollégiumba, iskolába! 

 Szükséges az esetleges tünetek meglétéről tájékozódni, ezt dokumentálni kell írásban. 

 Beköltözés alkalmával kerüljük a csoportosulást, hozzátartozó (1fő) csak a szükséges 

legrövidebb ideig tartózkodjon az épületben. Az épületen belül a beköltözés napján a maszk 

viselése mindenkinek kötelező a közösségi térben.  

 A beköltözés hetében lehetőség szerint kerüljük a nem csoport vagy hálóközösségek közti 

találkozókat, kontaktusokat. 



 Hazautazás vagy visszaérkezés alkalmával is kötelező az aktuális helyzetnek megfelelő 

fokozott odafigyelés és cselekedet (arcmaszk használata, kéz fertőtelítése). A kollégiumba 

visszaérkezéskor mindenkinek részt kell vennie érintés nélküli testhőmérésben. 

 Kollégiumi foglalkozások megtartásában irányadóak az iskolai életszervezésére vonatkozó 

szabályok: lazább keretek, kisebb csoportok kialakítása.  

 Saját belátása szerint mindenki viselhet/viseljen szájmaszkot, kivételt képeznek ez alól a 

kötelezően meghatározott alkalmak. 

 Szilenciumi időszakban szükséges a rugalmas és csúsztatott időbeosztás kialakítása annak 

érdekében, hogy a lehető legkevesebb tanuló tartózkodjon egy időben, egy térben, és a 

nyugodt tanulás feltételei is adottak legyenek. 

 A folyosói torlódás elkerülése érdekében különösen fontos, hogy ne egy időben történjen 

tömegesen a szobák, és tantermek elhagyása. Kivételt képez ez alól veszélyhelyzet 

elhárítása. 

 Magas létszámú foglalkozások esetében szükséges a csoportok bontása, ajánlásként max.15-

20 fő legyen együtt. 

 A maszk viselése zárt térben történő foglalkozások alkalmával ajánlott, de jelenleg nem 

kötelező. 

 Amennyiben bármely közösségi térben nem biztosított a 1,5m-es távolság tartása, úgy maszk 

használata kötelező. 

 A kollégium törekszik arra, hogy nagy létszámú hagyományos rendezvényeit szabadtéren, 

ha ez nem lehetséges, helyette kisebb létszámú eseményeket szervezzen. 

 Kérünk mindenkit, kerülje a külföldi utazást, illetve veszélyhelyzetnek megfelelő 

tartózkodási szabályokat tartsa be. Amennyiben kollégiumi dolgozó vagy diák külföldre 

megy, köteles előzetesen bejelenteni a kollégium vezetőjének. Kollégiumba történő 

visszatérése, érkezése előtti két teszt eredményének ismeretében lehetséges. 

 

A Koronavírussal kapcsolatban a https://koronavirus.gov.hu hivatalos oldalon tudnak 

tájékozódni. Tünetek észlelése esetén a NNK aktuális eljárásrendje szerint kell 

gondoskodni vizsgálatról.www.nnk.gov.hu. 

 

Jelen szabályzat az EMMI által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” 6. fejezete 

értelmében készült.  

 

Eljuttatásra kerül a helyben szokásos módon a diákokhoz és szüleikhez, nyilvánosságra kerül a 

kollégium honlapján és kifüggesztésre kerül a faliújságon. 

 

 

Az elvárható magatartás gyakorlása minden kollégista számára kötelező. Szándékos 

megsértése vagy a felelőtlen magatartás további következményeket von maga után. 


