INTÉZKEDÉSI TERV – KOLLÉGIUM
A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE
A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium (továbbiakban: Kollégium) fenntartója és vezetősége a 2020/2021. tanévben a
járványügyi készültségre és a mindenkor érvényben lévő kormányzati járványügyi
szabályozásra való tekintettel a kollégiumi beköltözés és a bent tartózkodás szabályait jelen
utasításban határozza meg.
Kérjük, hogy mind az utasítást, mind a lenti ajánlásokkal és kiegészítő információkkal
ellátott eljárást részletesen olvassátok el.
Kérjük, hogy a biztonsági előírásokat mind a saját, mind a mások egészsége érdekében
maradéktalanul tartsátok be.
Mivel a járványhelyzet napról-napra változik, kérjük, hogy hiteles forrásokból,
folyamatosan tájékozódjatok az aktuális szabályokról.
Általános rendelkezések

I.

Kollégiumi telephely: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 7 – 9
1. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium
2. Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
Az épületben működő 2 külön fenntartású intézmény közötti átjáró ajtó bezárva lesz, külön
intézkedésig. A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium kollégista tanulói számára a Kollégium főbejárata a járványügyi készenlét
ideje alatt kizárólag az étkező felőli bejárati ajtón keresztül történik – Teleki u. felől.
A Kollégium épülete a járványügyi készenlét ideje alatt tanítási időben, a tanítási órák alatt
ZÁRVA.
Az utasítás célja és hatálya
1. Az utasítás célja, hogy meghatározza a kollégiumi beköltözés rendjét, valamint a bent
tartózkodás szabályait, a tanulók egészségének és biztonságának fenntartása érdekében,
tekintettel a mindenkor fennálló járványügyi helyzetre.
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2. Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Kollégiumba felvételt nyert, valamint a
pedagógiai és egyéb tevékenységet ellátókra egyaránt, mind a felkészülési időszak,
mind hétvégi ügyeletek alkalmával.
Higiéniás szabályok

II.

1. Személyes higiéné
-

személyi higiénia alapvető szabályainak betartása

-

az intézmény bejáratánál és a közösségi helyiségekben (tanulószoba, teakonyha)
elhelyezett kézfertőtlenítő használata

-

gyakori szappanos, alapos és hosszantartó kézmosás

-

kéztörlésre eldobható papírtörlők használata

-

a közös használatú helyiségekben (konyha, fürdő- és illemhelyiség) lehetőség
szerint a távolságtartás betartása

2. Környezeti higiéné
-

helyiségek gyakori és alapos fertőtlenítése

-

a kollégiumi helyiségek, berendezési tárgyak, padlók, mosható falfelületek alapos
takarítása, fertőtlenítése.

-

a tanulók iskolába távozása után az aula, folyosók fertőtlenítőszeres vízzel történő
felmosása

-

a kézzel gyakran érintett felületek (padok, asztalok, székek, villany és egyéb
kapcsolók, kilincsek, mosdók csaptelepei, stb.) gyakori fertőtlenítőszeres takarítása

Kérjük a higiéniás szabályok maximális betartását.
A kollégiumi elhelyezés szabályai

III.

1. Jelen utasítás csökkentett létszámú kollégiumi elhelyezést rendel el a 2020/2021.
tanévre, lakószobánként maximum 4 tanuló.
2. A kollégiumi elhelyezés kizárólag azon tanulók részére engedélyezett, akik erről külön
tájékoztatást kaptak postai úton és/vagy személyesen.
3. Elhelyezést nyert tanulóinknak – a beköltözéskor – nyilatkozniuk kell a következőkről:
-

a beköltözést megelőzően nem jártak külföldön (járványügyi szempontból
kockázatosnak minősített országban, tagállamban, tartományban)

-

egészségesek

-

nem találkoztak koronavírussal érintett személlyel

-

nem állnak semmilyen hatósági járványügyi intézkedés hatálya alatt (pl.: karantén)
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4. A 1,5 méteres védőtávolságot minden kollégiumban tartózkodó személynek tartani kell.
A szabályok betartásának ellenőrzésére a nevelőtanárnak joga van.
Kollégium területének minősül: a kollégiumi besorolású, kollégiumi funkcióban
használatban lévő helyiségek/épület egésze.
Kollégiumi belépés

IV.

1. A kollégium területére COVID-19 vírussal fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel
rendelkező személy nem léphet be.
Belépés megtiltható a tanulói, szülői/gondviselői nyilatkozat alapján:
-

aki tudomása szerint tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki
COVID-19 fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkezett

-

a belépés előtt 15 napon belül járványügyi szempontból kockázatosnak minősített
országból, tagállamból, tartományból érkezett

-

aki tudomása szerint tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki
járványügyi szempontból kockázatosnak minősített országból, tagállamból,
tartományból érkezett

2. A Kollégium épületébe való első belépés esetén, mind a tanulónak, mind a kísérőnek
-

KÖTELEZŐ az intézmény bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítő használata

-

KÖTELEZŐ a maszk illetve arcot eltakaró sál vagy kendő viselése

-

testhőmérséklet ellenőrzése történik

-

KÖTELEZŐ COVID-19 kockázatfelmérő kérdőívet kell kitölteni (1. számú
melléklet).

-

minimum 1,5 méteres védőtávolság be kell tartani

A belépés megtiltására a nevelőtanárnak joga van.
3. A kockázatfelmérő kérdőív alapján kockázatot hordozó személy belépése tilos a
Kollégium területére.
4. A belépés megtiltása esetén újabb belépés 5 napnál nem régebbi negatív COVID-19
vírusteszttel (az előírt COVID-19 teszt elvégzését a Kollégium nem finanszírozza, azt a
tanulónak belépőnek saját költségén kell finanszíroznia) vagy 2 héttel később újabb
kockázatfelmérő kérdőív kitöltésével lehet belépni, mely eredményére ismételten
érvényes a belépési protokoll és a kockázatfelmérő kérdőív kitöltési kötelezettség.
5. A kockázatfelmérő kérdőívben hamis adatot szolgáltató személy a Kollégium
területéről kitiltásra kerül.
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Javasolt a járványügyi szempontból kockázatosnak minősített országokban, tagállamokban,
tartományokban való tartózkodás kerülése, az onnan érkező személyekkel való személyes
kontakt mellőzése.
Beköltözésre vonatkozó szabályok

V.

1. A kollégiumba kizárólag egészséges személy költözhet be.
2. A beköltöző tanulót csak 1, azaz egy fő kísérő személy kísérheti be a kollégium
épületébe.
3. A belépés előtt kézfertőtlenítést kell végeznie mind a beköltöző tanulónak, mind a
kísérőnek.
4. A beköltözési folyamat során a IV. Kollégiumi belépés fejezet 2. és 3. pontjai a
beköltözőre és a kísérőre egyaránt érvényes.
Kézfertőtlenítőt a Kollégium biztosít, amely az intézmény bejáratánál van elhelyezve.
Bent tartózkodás alatti óvintézkedések

VI.

1. A Kollégium területén található közösségi helyiségekben (aula, folyosó, tanulószoba,
teakonyha) elhelyezett kézfertőtlenítő készülék használata az adott helyiségbe történő
minden belépéskor és a 1,5 méteres védőtávolság betartása KÖTELEZŐ. A közösségi
helyiségekben a kollégista tanulók számára AJÁNLOTT a maszk illetve arcot eltakaró
sál vagy kendő viselése (lakószoba kivételével – a 1,5 méteres védőtávolság betartása
ott is KÖTELEZŐ). A lakószobákban csak az adott szobaközösség lakói
tartózkodhatnak.
Teakonyhában egyszerre tartózkodó tanulók maximális létszáma: 3 fő
2. A Kollégium területén található közösségi helyiségeket használó nem kollégiumi
pedagógus munkatársak, technikai személyzet, külsős személyek (szerelő, stb.) számára
az intézmény bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítő használata, a maszk illetve arcot
eltakaró sál vagy kendő viselése és a 1,5 méteres távolságtartás betartása KÖTELEZŐ.
2.1 Orvosi szoba használata
-

A védőnői szűrővizsgálatok, védőoltások, tisztasági vizsgálatok, stb. alkalmával a
vizsgálatot végzőkre, a tanulókra, illetve kísérő pedagógusokra a VI. Bent
tartózkodás alatti óvintézkedések 2. pontja érvényes a közösségi helységekben
(aula, folyosó).

3. A bent tartózkodás alatti óvintézkedések többszöri megsértése a Kollégium területéről
való kitiltást vonja maga után.
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4. A kollégistáknak a Kollégiumon kívül is kötelező a járványügyi szabályok betartása.
Ezen szabályoknak a Kollégiumon kívül – bizonyítható – be nem tartása esetén a
Kollégiumból való kitiltást vonja maga után.
5. A tanítási órák végeztével minden tanulónak KÖTELEZŐ lejelentkezni az ügyeletet
ellátó nevelőtanárnál.
-

az ügyeletes nevelőtanárok naponta kikérdezik (szóban) a tanulókat egészségügyi
állapotukról és az első beérkezéskor testhőmérséklet ellenőrzést végeznek (2. számú
melléklet)

-

szükség szerint, panaszok esetén azonnal testhőmérséklet ellenőrzést végeznek,
amit eltérés esetén dokumentálnak (3. számú melléklet)

6. A lázas vagy koronavírus megbetegedés tüneteit mutató tanulót azonnal elkülönítjük.
6.1 Elkülönítési és hatósági karantén helyszíne: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 6
6.2 Amennyiben a fertőzésgyanús eset nem igazolódik, betegség esetén a Kollégiumot
haladéktalanul el kell hagyni és haza kell utazni.
7. Fertőzésgyanú esetén a Nemzeti Népegészségügyi Központ (későbbiekben: NNK) által
meghatározott általános eljárásrend lép életbe.
7.1 Riasztási protokoll
-

iskola-egészségügyi orvost értesíteni, aki dönt az érvényes eljárásrendről

-

szülő/gondviselő értesítése

-

intézményvezető, intézményegység-vezető, osztályfőnök értesítése

7.2 Teendők beteg tanuló esetén
-

NNK honlapján elérhető általános eljárásrend alapján

-

a felügyeletet ellátó személynek kesztyű és maszk használata KÖTELEZŐ

-

a tanuló étkeztetése változatlanul biztosítva marad

Mind a tanuló saját, mind társai egészsége érdekében ajánljuk a tanulóknak, hogy a
Kollégiumon kívüli tartózkodásukat minimalizálják az oktatási épületek, edzések látogatására
illetve csak a szükséges boltok, patikák felkeresésére.
VII.

Hazalátogatás, utazás, visszaérkezés

1. Vasárnapi visszaérkezés: 16.00 órától
2. Pénteki hazabocsájtás: 16.00 óráig
3. Újonnan történő belépés (visszaérkezés) esetén a bentlakó tanulónak kötelező a IV.
Kollégiumi belépés fejezet előírásait betartania. Ennek megfelelően a kockázatfelmérő
kérdőív (4. számú melléklet) kitöltése KÖTELEZŐ. A kérdőív alapján kockázatot
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hordozó vagy betegség tüneteit mutató visszaérkező tanuló estében a belépés
megtiltható.
4. A szülőnek kötelessége értesíteni a Kollégiumot, amennyiben gyermeke a megszokott
rendtől függően nem érkezik vissza a kollégiumba, vagy ha a gyermeknél koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van. Kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, amit be kell
mutatni és a IV. Kollégiumi belépés fejezet előírásai vonatkoznak rá.
VIII. Látogató és vendégfogadás
1. Kollégiumban látogatót (szülő/hozzátartozó)
a) nem lehet fogadni a kollégium épületén belül
b) korlátozott számban lehet fogadni, az alábbi feltételekkel:
-

a nevelőtanárral egyeztetett időpontban a kollégium épületén kívül

-

a látogatás esetében a 1,5 méteres távolságtartás KÖTELEZŐ a kollégium épületén
kívül is

-

a személyes kontaktokat időben korlátozzuk, melyről a szülőket értesítjük

2. Kollégiumban vendéget (bent alvó vendéget)
a) nem lehet fogadni
b) eseti vendégfogadás a Kollégium területén szünetel.
járványügyi

A

időszak

alatt

a

Kollégiumban

megjelenő

külsős

látogatókat/vendégeket/ismerősöket a Kollégium nem engedi be!
Rendezvények

IX.

1. 30 fő feletti beltéri rendezvény nem tartható a kollégium területén. Kültéri rendezvény
indokolt esetben tartható legfeljebb 100 főig, a kötelező távolságtartás betartásával.
2. Minden rendezvény előzetes engedélyhez kötött.
X.

Kommunikáció

1. Szülők tájékoztatása
-

személyes megjelenéshez szükséges találkozás alkalmával a VIII. Látogató és
vendégfogadás fejezet 1. pont betartásával

-

telefonon (szolgálati és magán)

-

e-mailen keresztül, az intézményi adminisztrációs rendszerben (KRETA) illetve az
intézmény honlapján www.refibekes.hu történik
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Amennyiben a járványügyi helyzet romlik, jelen utasítások feltételein szigorítás várható.
Az utasítás 2020. augusztus 31. napján lép hatályba és a 2020/2021. tanévben vagy
visszavonásig hatályos, a mindenkori kormányzati járványügyi intézkedések egyidejű
betartásával.

__________________________________________
Tyukodi Marianna
kollégiumi telephelyvezető
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Mellékletek

1. számú melléklet – Kollégiumi járványügyi kockázatfelmérő kérdőív (1. belépésnél)
2. számú melléklet – Testhőmérséklet ellenőrző nyilvántartási lap
3. számú melléklet – Panaszkezelési nyilvántartási lap
4. számú melléklet – Kollégiumi járványügyi kockázatfelmérő kérdőív (hazalátogatás,
utazás, visszaérkezés esetén)
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1. számú melléklet
TESTHŐMÉRSÉKLET:
KOLLÉGIUMI JÁRVÁNYÜGYI KOCKÁZATFELMÉRŐ KÉRDŐÍV
A kockázatfelmérő kérdőív a kollégiumban tartózkodók egészségének védelme
érdekében a COVID-19 vírusfertőzés kockázatát méri fel.
Kitöltése belépési szándék esetén kötelező! A kitöltés megtagadása esetén a belépés
megtiltható.
A járványügyi kockázatfelmérő kérdőívet az elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig
őrizzük meg. A járványügyi kérdőíveket a Kollégium területén zárható helyiségben tároljuk, a
veszélyhelyzet megszűnése után a kitöltött adatlapok megsemmisítésre kerülnek.
NÉV
TÜNETEK ÉSZLELÉSE ALAPJÁN KOCKÁZAT

I.

Igen

Nem

Volt-e 38 fokos láza az elmúlt 15 napban illetve érzékelt-e az elmúlt 15
nap során a mellékletben felsorolt tünetek közül legalább kettőt?
Tünetek megjelölése:
Tünetek:
Igen
Nem
38º Celsius fokot meghaladó láz
új tünetként kialakuló köhögés (ide nem értve a meglévő krónikus
betegségek okozta tüneteket, pl.: asztma, allergia)
új tünetként kialakuló étvágytalanság
új tünetként jelentkező, hirtelen kialakuló légszomj
új tünetként megjelenő hasmenés (nem krónikus betegséghez társultan
vagy beazonosíthatóan nem ételfogyasztáshoz köthető reakcióként)
új tünetként jelentkező szaglás- és/vagy ízérzésvesztés
új tünetként jelentkező izomfájdalom
új tünetként jelentkező fáradékonyság
A tünetek BÁRMELYIKNEK megjelölése esetén – kérjük – keresse fel háziorvosát vagy
keressen fel szakembert.
II.

KONTAKT SZEMÉLY
RENDELKEZŐRE

KOCKÁZAT

COVID-19

TÜNETEKKEL
Igen

Nem

Tudomása szerint az elmúlt 15 napban került-e kapcsolatba
megerősítetten vagy valószínűsítetten COVID-19 vírussal fertőzött
személlyel vagy a fent jelzett tünetek közül legalább kettővel rendelkező
személlyel?
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III.

KÜLFÖLDI ÚT ÁLTAL JELENTKEZŐ KOCKÁZAT
Igen

Nem

Az elmúlt 15 napban járt-e járványügyi szempontból kockázatosnak
minősített (sárga illetve piros besorolású) országban, tagállamban,
tartományban?
IV.

KÜLFÖLDI ÚTON JÁRT KONTAKTSZEMÉLYÉNEK KOCKÁZATA
Igen

Nem

Igen

Nem

Tudomása szerint az elmúlt 15 napban tartózkodott-e tartósan egy
légtérben
(lakásszoba,
szállodaszoba,
uszoda,
konditerem,
személygépkocsi, stb.) olyan személlyel, aki járványügyi szempontból
kockázatosnak minősített (sárga illetve piros besorolású) országban,
tagállamban, tartományban járt?

Hatósági járványügyi intézkedés hatálya alatt (pl.: karantén) áll-e?
NYILATKOZATOK
1. A tanuló, szülő/gondviselő kijelenti, hogy a fent megadott adatok a valóságnak
megfelelnek.
2. Tudomásul veszi, hogy hamis adatok megadása esetén a Kollégium területéről kitiltható
lesz.
3. Hozzájárul és tudomásul veszi, hogy az adatlap kitöltése a COVID-19 vírus miatt
történik.
4. Tudomásul veszi, hogy a kitöltött adatlapokat megfelelően elzárva tárolja a Kollégium
és az elrendelt veszélyhelyzet megszűnése után megsemmisíti.
Kelt:
_____________________________________________
aláírás

Az elrendelt rendkívüli veszélyhelyzet megszűnése után a kitöltött adatlapok
megsemmisítésre kerülnek.
__________________________________________
Tyukodi Marianna
kollégiumi telephelyvezető
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2. számú melléklet
Testhőmérséklet ellenőrző nyilvántartási lap1
Dátum:

Ügyeletet ellátó nevelőtanár neve:
Tanuló neve

Beérkezés

Testhőmérséklet

időpontja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A tanítási órák után a kollégiumba történő első belépéskor végezi az ügyeletet ellátó
nevelőtanár a tanulókon a testhőmérséklet ellenőrzését, amennyiben a mért adatok nem
mutatnak eltérést, ez a nyomtatvány 24 órán belül megsemmisítésre kerül.
_____________________________________
ügyeletes nevelőtanár aláírása

1

Nyomtatott betűvel kitölteni
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3. számú melléklet
Panaszkezelési nyilvántartó lap2
Panasztétel időpontja:

Panasztevő neve:

Panasz fogadó:

neve:

TAJ száma:

beosztása:
Testhőmérséklet:
Panasz leírása:

Szükséges intézkedések:

Végrehajtásért felelős neve:
Értesítési protokoll (szülő, vezetőség, intézményegység-vezető, osztályfőnök értesítése):

Békés, 2020.

_________________________________________
aláírás
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Nyomtatott betűvel kitölteni
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4. számú melléklet
TESTHŐMÉRSÉKLET:

DÁTUM:__________________________

KOLLÉGIUMI JÁRVÁNYÜGYI KOCKÁZATFELMÉRŐ KÉRDŐÍV
(hazalátogatás, utazás, visszaérkezés esetén)
A kockázatfelmérő kérdőív a kollégiumban tartózkodók egészségének védelme
érdekében a COVID-19 vírusfertőzés kockázatát méri fel.
Kitöltése belépési szándék esetén kötelező! A kitöltés megtagadása esetén a Kollégium
területére való belépés megtiltható.
A járványügyi kockázatfelmérő kérdőívet az elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig
őrizzük meg. A járványügyi kérdőíveket a Kollégium területén zárható helyiségben tároljuk, a
veszélyhelyzet megszűnése után a kitöltött adatlapok megsemmisítésre kerülnek.
NÉV
Az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja- e?
Láz (több, mint 38ºC)
Köhögés
Légszomj
Tünet(ek) kezdete:
Járt-e az elmúlt 14 napban külföldön?
Amennyiben igen, az alábbi területen/országban:
Került-e kapcsolatba új koronavírussal
fertőzött személlyel?
NYILATKOZATOK

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

1. A beérkező tanuló kijelenti, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Tudomásul veszi, hogy hamis adatok megadása esetén a Kollégium területéről kitiltható
lesz.
3. Hozzájárul és tudomásul veszi, hogy az adatlap kitöltése a COVID-19 vírus miatt
történik
4. Tudomásul veszi, hogy a kitöltött adatlapokat megfelelően elzárva tárolja a Kollégium
és az elrendelt veszélyhelyzet megszűnése után megsemmisíti.
_____________________________________________
aláírás
Az elrendelt rendkívüli veszélyhelyzet megszűnése után a kitöltött adatlapok
megsemmisítésre kerülnek.
__________________________________________
Tyukodi Marianna
kollégiumi telephelyvezető
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