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INTÉZKEDÉSI TERV 
 

A 2020/2021. TANÉVBEN A BERETTYÓÚJFALUI ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMBAN 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL   

 

1. Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást kell elvégezni. 

Az intézmény vezetője ellenőrzi a takarítás végrehajtását. A beköltözés megkezdése 

előtti a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az 

alábbiakra: 

 - felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; 

 - ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására; 

 - textíliák tisztítására;  

 - sporteszközök tisztítására;  

 - radiátorok, csövek lemosására;  

 - ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

 - szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

 - képek, tablók, világítótestek portalanítására;  

 - pókhálók eltávolítására; csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes 

megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt 

vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.  

A fertőtlenítő takarítást minden nap el kell végezni, ennek tényét dokumentáljuk.  

A tisztító- és fertőtlenítőszerek mennyiségének ellenőrzését és nyilvántartását a 

kollégiumi titkár végzi. 

Felelős: intézményvezető, kollégiumi titkár, takarító személyzet 

 

2. A kollégiumot kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az 

intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  A 

szülőket e-mailben tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket 

észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A 

szülő köteles a kollégiumot értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van. A beköltözésénél a tünetek esetleges meglétéről kikérdezzük a beköltöző 

tanulókat, kockázatszűrő kérdőívet töltetünk ki velük (1.sz. melléklet), melyet a testhő 

mérésével dokumentálunk. Felhívjuk a figyelmüket, ha betegségre utaló panaszuk van, 

azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért a kollégium a 

felelős a szülő helyett, ezért a lakókat naponta kikérdezzük (szóban) egészségi 

állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, 

amit eltérés esetén dokumentálunk. 

Felelős: intézményvezető, nevelőtanárok, ápoló 

 

3. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármely betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 
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Felelős: intézményvezető, nevelőtanárok, ápoló 

 

4. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő van elhelyezve, ennek 

használatára felirat hívja fel a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt 

és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.  

 

5. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől 

kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése 

érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor 

mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az 

országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve 

gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja 

ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt 

vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

A mérési pont az intézményben a kollégium előtere. 

Felelős: intézményvezető, ápoló, nevelők 

 

6. A kollégiumban a férőhelyek 5%-át üresen tartjuk elkülönítési és hatósági karantén 

helyszín céljából. 

Felelős: intézményvezető 

 

7. A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően szervezzük.  

Felelős: intézményvezető, ápoló 

 

8. Fertőzésgyanú esetén a következő protokoll szerint járunk el:  

Gyerek esetén: azonnali izoláció, szülő/gondviselő értesítése, szülői felügyelettel 

történő hazautaztatása. Legkésőbb 24 óra múlva, jelentkezés a gyermek 

háziorvosánál/házi gyermekorvosánál. Azt követően az orvos utasításainak alapján 

járjanak el.  

Felelős: nevelőtanárok, ápoló, intézményvezető 

Felnőtt esetén: azonnali izoláció, az Operatív Törzs ajánlása alapján szükséges protokoll 

követése. Mentő, háziorvos értesítése. 

Az intézményvezető értesíti az illetékes járási kormányhivatal vezetőjét, a 

népegészségügyi osztályán a tisztifőorvost, és rendkívüli jelentést küld a tankerületi 

igazgató részére. 

Felelős: intézményvezető, alkalmazottak 

Szülői bejelentés esetén: Rendkívüli eseményként kezelendő, Tankerület értesítése. 

Felelős: szülő, intézményvezető 

 

Bármilyen más betegség esetén is a tanulónak a legrövidebb időn belül el kell hagynia 

a kollégiumot. 
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9. A beköltözési folyamatot úgy szervezzük, hogy a minimum 1,5 méteres védőtávolság 

folyamatosan betartásra kerüljön, az épületbe egyszerre négy diákot engedünk be. 

Kérjük a maszk használatát. Szülők kollégiumba történő belépését korlátozzuk.  

Felelős: intézményvezető, ápoló 

 

10. A szülőt/gondviselőt elektronikus levélben tájékoztatjuk a szükséges tudnivalókról. 

Felelős: intézményvezető, nevelőtanárok 

 

11. Szükséges intézkedések a csoportosulások elkerülésére: 

- a szilenciumi foglalkozásokon a tanulók lazább elhelyezése (1,5 méter vagy maszk 

viselése) 

- a folyosókon a maszk viselése javasolt 

- a közösségi terekben 1,5 méteres védőtávolság megtartása, vagy maszk viselése 

- az elhelyezés során törekszünk arra, hogy az azonos csoportba járó tanulók kerüljenek 

egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre 

- a szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a 

megfelelő higiénés szabályok betartása mellett alakítjuk ki 

- a kollégiumban, ha zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen 

tartózkodik és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata javasolt 

- a közös használatú helyiségekben, így az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben 

is, térben és időben lehetőség szerint tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait 

Felelős: intézményvezető, nevelőtanárok 

 

12. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot, különös figyelemmel 

az étkezés előtti kézmosásra, ill. kézfertőtlenítésre, és a sorban állás szabályainak 

betartására. 

Felelős: ügyeletes nevelőtanár 

 

13. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes tájékoztatást kapnak. 

Felhívjuk a figyelmüket az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata 

köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és 

alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  

Felelős: ápolónő, nevelőtanárok 

 

14. A mindennapi fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a 

kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, 

ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök 

(billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) 

valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek. 

Felelős: takarító személyzet 

 

15. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse.  

Felelős: takarító személyzet 
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16. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, 

mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre 

is.  A helyiségek ablakát az időjárás és a környező forgalom függvényében lehetőség 

szerint nyitva tartjuk. 

Felelős: nevelőtanárok, takarító személyzet 

 

17. Figyelmet fordítunk a sporteszközök napi fertőtlenítésére is, a diákok igényeinek 

figyelembevételével. A konditeremben egyszerre maximum 3 fő tartózkodhat. 

Használat után a diák köteles maga után a sportszereket fertőtleníteni. 

Felelős: nevelőtanárok, diákok 

 

18. A zsákokban gyűjtött egyszer használatos maszkok jogszabályokban meghatározottak 

szerinti elszállítása. 

Felelős: takarító személyzet, nevelőtanárok, intézményvezető 

 

19. Tanulói hiányzások kezelése: annak a tanulónak a kollégiumi hiányzását, aki a 

vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, tartós betegsége 

(például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 

megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) 

vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és 

azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak 

tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt 

karantén időszakára. 
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A külföldről érkező, külföldön lakóhellyel rendelkező kollégiumi tanulókra vonatkozó 

szabályok: 

 

A külföldön lakóhellyel rendelkező kollégiumban lakó tanulók augusztus 28-án 

költöztek be a kollégiumba. Mivel sárga besorolású országból (Románia) érkeznek, a 

határ átlépésekor házi karanténban tartózkodásra kötelezik őket, ezért a kollégium 

biztosítja a tanuló elkülönített elhelyezését és ellátását, addig, míg egy negatív 

teszteredmény rendelkezésre nem áll. A tanulók tesztelését a Berettyóújfalui Gróf Tisza 

István Kórház végezte el a kollégiumban. Első alkalommal 08.29-én, a másodikat 

08.31-én. Mivel a tanuló jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, ezért a tesztelés 

pénzügyi és adminisztratív terheit az állam viseli.  

 

A térítésmentes teszteléshez szükséges dokumentumok: 

- a tanuló személyes okmányai, melyek igazolják a külföldi lakóhelyet 

- kollégiumi felvétel tényére vonatkozó igazolás 

A teszteléssel kapcsolatos tudnivalókról email-ben értesítjük a tanulót és a szülőt. 

Felelős: intézményvezető, nevelőtanárok 

 

Nem javasolt a tanulók heti rendszerességgel történő hazautazása sárga, vagy piros 

besorolású országokba, hiszen ez fokozott járványügyi kockázattal jár, ezért számukra 

biztosítjuk a kollégiumi ellátást, felügyeletet a járványügyi készenlét idején. 

 

 

Riasztási protokoll 

 

1. Diák esetén: 

- az ügyeletes tanár értesíti a szülőt, és az intézményvezetőt, 

- az intézményvezető rendkívüli jelentést küld a tankerületi központnak, és a 

kormányhivatalban a járási népegészségügyi intézetnek 

 

2. alkalmazott esetén: 

- munkaidőben személyesen, azon túl telefonon értesíti az intézményvezetőt 

- az intézményvezető rendkívüli jelentést küld a tankerületi központnak, és a 

kormányhivatalban a járási népegészségügyi intézetnek 

 

3. éjszakai ügyeletet ellátó pedagógus esetén: 

- az ügyeletes telefonon értesíti az intézményvezetőt 

- az intézményvezető rendkívüli jelentést küld a tankerületi központnak, és a 

kormányhivatalban a járási népegészségügyi intézetnek 

 

 

A szülők/gondviselők elérhetősége megtalálható a nevelői szobában, és a titkárságon, ugyanitt 

a Tankerületi Központ és a Népegészségügy elérhetősége is ki van függesztve.  
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1. számú melléklet 

 

 

 

Kockázatszűrő kérdőív 

 

1. Jelentkezett-e az elmúlt három nap során újonnan kialakult 

 láz vagy hőemelkedés (37,5 C) 

 fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom 

 száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel 

 torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése 

 émelygés, hányás, hasmenés? 

2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírusos fertőzésben szenvedő 

beteggel? 

3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban 

különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? 

4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget? 

5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja 

volt? 

6. Testhő mérése beköltözéskor 

 


