Eljárási rend a koronavírus okozta járványügyi készenlét idejére
1. A kollégium felkészítése a diákok fogadására
- A kollégium egész területén alapos, mindenre kiterjedő takarítás elvégzése.
Felelős: takarítónő, kollégiumi titkár, intézményvezető
2. Beköltözés
-

Kizárólag egészséges, fertőzés jeleit nem mutató diák költözhet be a kollégiumba.
Amennyiben a tanulónál tünetek jelentkeznek az NNK aktuális eljárásrendje alapján kell
orvosi vizsgálatáról gondoskodni. A szülő köteles a kollégiumot értesíteni, ha a
gyermekénél koronavírus- gyanú vagy igazolt fertőzés van.

-

A kollégiumba való beköltözéskor a tanulók a körzeti orvos általkiállított (5 napnál nem
régebbi) igazolást hoznak arról, hogy a tanuló/diák közösségbe mehet. Ettől el lehet térni,
ha a háziorvos az aktuális jogszabályra hivatkozva nem állít ki „egészséges, közösségbe
mehet” igazolást.

-

Beköltözéskor minden tanulónak alá kell írnia a „Nyilatkozat a kollégiumba költözéskor c.”
nyomtatványt. Szülői nyilatkozat hiányában a tanuló NEM költözhet be a kollégiumba!

-

A beköltöző diáknak a fentiekben kért két igazolást a beköltözés napján be kell mutatnia
az ügyeletes tanárnak.

-

Beköltözéskor a tanulónak az igazolásokon kívül szájmaszkot és kézfertőtlenítőt
(folyadékot, gélt, vagy kendőt) kell hoznia. Mivel a szájmaszk-viselés általános és
mindenkire kiterjedő kötelezettség, a megfelelő szájmaszk beszerzése és rendelkezésre
állása minden kollégiumi tanuló/szülő kötelezettsége.

-

Ha az ügyeletes tanár rendben találja a fent leírtakat, a tanuló csak abban az esetben léphet
be a kollégiumba. Minden más esetben a diákot hazaküldjük!

-

Külföldön tartózkodó diák számára javasoljuk, hogy augusztus 28-ig érkezzen be a
kollégiumba.

-

Amennyiben sárga vagy piros besorolású országból érkezik 14 nap karantén (a BEKK
Tábornok utcai épületében) vagy 2 db negatív vírusteszt bemutatását követően költözhet be
a kollégiumba.

-

Beköltözésnél a tünetek esetleges meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat. Ennek
dokumentálása és testhőmérés szükséges.
Felelős: ápolónő, intézményvezető, kollégiumi nevelőtanárok
-Amennyiben a tanulónak bármilyen betegségre utaló panasza van, azonnal jeleznie kell a
nevelőtanárnak. A diákokat naponta ki kell kérdezni egészségi állapotukról és panasz esetén
testhőmérséklet mérést kell rajtuk végezni, amit eltérés esetén dokumentálni kell.
Felelős: nevelőtanár, intézményvezető, intézményvezető- helyettes

-A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató diákot azonnal el kell különíteni.
Felelős: ápolónő, intézményvezető, nevelőtanárok, intézményvezető- helyettes
-Beköltözésnél- a családoknak írt tájékoztató alapján -1 kísérő jöhet be a kollégiumba a
diákkal, aki 15 percnél tovább nem tartózkodhat a lakószobában.
Felelős: portás, kollégiumi nevelőtanár, intézményvezető-helyettes, intézményvezető
-A beköltözési adminisztráció térben elkülönítve, kiscsoportonként folyik a csoportok
nevelőtanárainak vezetésével, előkészített dokumentáció segítségével.
Felelős: nevelőtanárok, intézményvezető, intézményvezető helyettes, kollégiumi titkár
-

A kollégiumi férőhelyek 5%-át, a fenntartóval való egyeztetés során szabadon hagytuk.
További intézkedésig nem tölthető fel a teljes létszám.
Felelős: intézményvezető

-

Betegség miatt távol lévő tanuló kizárólag érvényes orvosi igazolással jöhet vissza a
kollégiumba.

-

Felelős: nevelőtanárok, intézményvezető helyettes

3. A kollégiumban való tartózkodás
-

A kollégiumba érkezést követően, minden beérkező személynek, a bejáratnál kihelyezett
vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell használnia. Fel kell hívni a figyelmüket a személyi
higiéné betartására: gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc
érintésének elkerülése, valamint a köhögési, tüsszentési etikett betartásra.
Felelős: kollégiumi nevelőtanár, igazgató, igazgató-helyettes

-

A diákok a beérkezést követően cipőjüket a fölszinti cipős szekrényekben helyezik el. Utcai
cipőben a lakószobákba felmenni tilos.
Felelős: nevelőtanár, igazgató, igazgatóhelyettes

-

A diákok mind a kollégium területén, mind az intézmény előtt csoportosulások
mellőzésével, minél lazábban elhelyezkedve tartózkodjanak.
Felelős: portás, nevelőtanár

-

A kollégium területén maszk viselése nem kötelező.

-

A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyerek tartózkodhat, hogy betartható legyen a
szociális távolságtartás (1,5 méter). Amennyiben a védőtávolság nem tartható be, javasolt
maszk viselése. Az ebédlőben és a zuhanyzóban való csoportosulások elkerülése érdekében
szakaszosan étkezzenek és zuhanyozzanak a tanulók.
Felelős: ügyeletes nevelőtanár, igazgató, igazgató-helyettes

-

Konzultációk, korrepetálások alkalmával egyénileg vagy kiscsoportosan a szociális
távolságtartás betartásával foglalkoznak a diákokkal a tanulók.
Felelős: kollégiumi nevelőtanár, intézményvezető - helyettes

-

A kollégiumi foglalkozásokat a diákok minél szellősebb elhelyezkedésével, minél nagyobb
térben- lehetőleg a kollégium társalgójában kell megszervezni. Foglalkozások előtt és után
ki kell szellőztetni a termet. Jó idő esetén ajánlott a kollégium kertjében foglalkozni a
gyerekekkel.
Felelős: foglalkozást tartó nevelőtanár, intézményvezető, igazgató- helyettes

-

Kollégiumi foglalkozások, programok külső, városi helyszínen történő szervezése esetén
ügyelni kell a maszkviselés szabályaira, valamint a szociális távolságtartásra.
Felelős: foglalkozást tartó nevelőtanár
Egészségügyi biztonság kialakítása a kollégiumban:
- Minden kollégiumba érkező személy köteles a bejáratnál lévő fertőtlenítőszerrel lekezelni
a kezét.
- Papír kéztörlők használata szükséges, textil törölközőt közös helyiségekben kirakni tilos.
Felelős: kollégiumi titkár, takarítónő
-Rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzése a takarítási táblázat szerint.
Felelős: takarítónő, kollégiumi titkár, intézményvezető, kollégiumi nevelőtanár
-A kollégium ablakait az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
-Sporteszközök, bútorok, gépek, villanykapcsolók felületét a takarítási táblázat szerint
rendszeresen fertőtleníteni kell.
Felelős: takarítónő, kollégiumi titkár, intézményvezető

-

A kézfertőtlenítők, szappantartók, papírtörlők folyamatos újratöltéséről gondoskodni kell.
Felelős: kollégiumi titkár, takarítónő

-

Étkező, konyha, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek takarítását és
fertőtlenítését a működést ellátó ÉSZGSZ kollégái látják el.

Teendők koronavírus fertőzés vagy annak gyanúja esetén
-

Amennyiben diáknál, pedagógusnál, bármely kollégiumi dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők. haladéktalanul el kell őt különíteni.

-

Felelős: intézményvezető, kollégiumi nevelőtanárok

-

Elsődlegesen a kollégium háziorvosát, Hennel Erikát kell értesíteni az eseményről, aki
rendelkezik a további teendőkről.
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, kollégiumi nevelőtanárok

-

Értesíteni kell a diák szüleit, akiket meg kell kérni, hogy tájékoztassák az otthoni háziorvost
a történtekről.
Felelős: intézményvezető-helyettes, nevelőtanárok

-

Koronavírus fertőzés esetén értesíteni kell a fenntartó Közép-Pesti Tankerületet a kialakult
helyzetről.

Felelős: intézményvezető
-

Az NNK tájékoztatja a kollégiumot, ha bebizonyosodik, hogy az intézménnyel
kapcsolatban álló személy tesztje koronavírus pozitív. (Központi telefonszám: +36 1 476
1100 e-mail címe: tisztifoorvos@nnk.gov.hu címe: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)

-

A digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt, valamint arról is, hogy a
kollégium mikor térhet vissza a normál oktatáshoz.

