Veszprémi Középiskolai Kollégium
INTÉZMÉNYI PROTOKOLL
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉTI HELYZET IDŐSZAKÁRA
2020-21-ES TANÉV (2020-09-24)
1. A kollégiumi beköltözés
1.1 A kollégiumba beköltözni a kollégium által meghatározott, az EMMI utasításra épülő
szabályok szerint és napon, a csoportvezető tanárokkal egyeztetett ütemezés szerint lehet.
1.2 A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem
mutató tanuló költözhet be.
1.3 Amennyiben a diák az aktuális hivatalos besorolás szerinti járványügyi szempontból
kockázatos országban járt a beköltözést megelőző két hétben, a férőhelyet csak a 10
napos, tünetmentes karantén idő letelte után egészségesen, vagy megfelelő orvosi
igazolás bemutatását követően foglalhatja el.
1.4 A kollégiumba azok a diákok költözhetnek be, akik szüleikkel együtt elfogadják a
beköltözés és kollégiumi tartózkodás jelen dokumentumban rögzített rendkívüli
szabályait, és együttműködnek a kollégiummal a járványügyi védőintézkedések
megtartásában.
1.5 A fokozott fertőzésveszély miatt lehetőséget biztosítunk arra, hogy akik lakóhelyük
közelsége miatt megtehetik, a járványveszély elmúlásáig ideiglenesen „bejáró státuszt”
válasszanak gyermekük számára a kollégiumi jogviszonya és férőhelye fenntartása
mellett.
1.6 A beköltözéskor az épületbe belépő személyeknek kötelező a testhőmérséklet mérés, a
kézfertőtlenítés, valamint a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Ha a mért érték az
országos tiszti főorvos által meghatározott érték feletti, akkor az illető személynek
haladéktalanul el kell hagynia a kollégium területét. Kollégista tanuló esetében, ha ez
nem lehetséges, akkor karanténba kell vonulnia és erről feljegyzést készítünk.
2. Magatartási szabályok
2.1 A kollégium területén mindenkinek kötelező betartania a jelen Intézményi protokollban
foglalt szabályokat.
2.2 A kollégium területére csak a kollégiumi tagsággal rendelkező tanulók, az intézmény
alkalmazottai és az intézményvezető által adott eseti engedéllyel rendelkező személyek
léphetnek be. Minden itt tartózkodó személynek kötelező a maszk viselése és belépéskor
a testhőmérséklet mérése. Kivétel a tanulók számára a saját lakószoba, a vizesblokk, az
erre kijelölt helyeken történő étkezés, valamint az udvarok, amennyiben biztosított a
megfelelő másfél méteres védőtávolság a személyek között. A pedagógusok saját
irodájukban akkor viselnek maszkot, ha ott más személy is tartózkodik. A tanulónak a
járványügyi szempontból szükséges darabszámú maszk biztosítása a szülők feladata.
2.3 Az ágyneműhuzat, saját ágynemű (aki azt használ), ágytakaró, tisztálkodó- és
fertőtlenítőszerek, saját gyógyszerkészlet, tanszerek mellett a tanuló az évszaknak
megfelelő ruházatot, és az iskolai jogviszony gyakorlásához feltétlenül szükséges egyéb
eszközöket hozhat csak be. Kerülni kell a csomagok, holmik halmozását!
2.4 A lakószobákban a személyes holmit úgy kell tárolni, hogy a helyiség takarításra és
fertőtlenítésre alkalmas legyen. Minden diák kötelessége a személyes holmijának rendben
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tartása, valamint a szobarend és a közösségi helyiségek rendjének fenntartása. Az elől
maradt holmikat összegyűjtjük és hazautazáskor ezeket haza kell vinni. A mosatlan
edények, elől hagyott élelmiszerek kidobásra kerülnek.
2.5 Csoportfoglalkozásokat csak a védőtávolság (1,5 m) betartása mellett szabad tartani.
Megfelelő időjárási körülmények esetén ajánlott a kimenőt és az arra alkalmas
foglalkozásokat a szabad levegőn tartani. A zuhanyzókban, WC-ben egyidejűleg annyi
diák tartózkodhat, amennyi zuhanyállás, WC van. A vizesblokkokban csak a személyi
higiéné végzéséhez szükséges időt tölthetik a diákok. A teakonyhákban annyi tanuló
tartózkodhat egyszerre, hogy a távolságtartás ott is biztosított legyen. A folyosókon,
lépcsőkön is tartani kell a védőtávolságot. A kollégiumot határoló közterületeken
szigorúan tilos a csoportosulás!
2.6 Az étterembe belépni kizárólag alapos kézfertőtlenítés (kézmosás) után lehet. Az
étkezések alkalmával a sorban állást kerülni kell! Amennyiben mégis kialakulna sor, az
1,5 m-es védőtávolság megtartására ügyelni kell! Minden kollégista a számára kijelölt
időpontban mehet vacsorázni.
2.7 Az étkezési térítési díj fizetése lehetőleg csoportos beszedéssel, vagy kártyás befizetéssel
történjen. Probléma esetén az élelmezési ügyintézőtől kérhető segítség.
Sándor Lászlóné, Mariann elérhetősége: 06-20- 232-2219
2.8 Amennyiben a tanulóknak bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék
a csoportvezetőnek vagy az ügyeletes nevelőtanárnak. A tanulóknak a csoportvezető
tanárok kérésére naponta nyilatkozniuk kell (szóban) egészségi állapotukról. A
nevelőtanár szükség szerint testhőmérséklet mérést végez, és az eredményt dokumentálja.
A koronavírus vagy más megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük. A
beteg tanuló szüleit a csoportvezető vagy – vagy annak távollétében – az ügyeletes tanár
haladéktalanul értesíti. A szülők feladata a tanulót a lehető legrövidebb időn belül
hazaszállítani és a háziorvost értesíteni.
2.9 A szülők kötelessége jelezni a kollégium felé, ha gyermekük igazolt COVID-19
fertőzött, vagy annak gyanúja áll fenn, vagy ha egyéb betegség miatt nem megy otthonról
vissza a kollégiumba.
2.10A kollégium által meghatározott járványügyi szabályokat figyelmen kívül hagyó diákot
figyelmeztetjük, és ennek tényét a központi ügyeleti naplóban dokumentáljuk. Ismétlődő
szabályszegések esetén erről a szülőt is értesítjük. Amennyiben ezt követően a kollégista
tanuló továbbra is veszélyeztet másokat a védőszabályok be nem tartásával, az a
kollégiumi tagságának azonnali felfüggesztésével jár. A járványveszély végéig nem
veheti igénybe a kollégiumi ellátást. E tényről a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló
szülője értesítést kap.
3. A karanténban tartózkodás rendje
3.1 A karanténra kötelezett tanuló köteles tartani magát a Nemzeti Népegészségügyi Központ
által kiadott aktuális szabályokhoz, a kollégium Házirendjéhez, a járványügyi készenléti
helyzetre kiadott Házirendi kiegészítéshez, és jelen szabályozáshoz.
3.2 A karanténra kijelölt helyiséget elhagyni kizárólag intézményvezetői engedéllyel szabad.
3.3 A karanténra kijelölt helyiségekben kizárólag az ott elhelyezett tanulók tartózkodhatnak.
3.4 A karanténra kijelölt helyiség rendjét, tisztaságát az ott elhelyezett tanulók kötelesek
fenntartani.
3.5 A karanténra kötelezett tanuló köteles a lehető legrövidebb időn belül elvégeztetni a
számára előírt koronavírus tesztelést. Annak eredményétől függően távozhat a
karanténból.
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3.6 A karantén szabályainak megszegése esetén a tanuló kollégiumi tagsága azonnali
hatállyal megszüntethető!
3.7 Egyéb kérdésekben a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) karanténra vonatkozó
előírásai és az Oktatási Hivatal által kiadott Eljárásrend az irányadók.
4. A megfelelő higiéné biztosítása
4.1 A járványügyi megelőző intézkedések hatékonysága érdekében mindenkinek kötelessége a
megfelelő higiéné, rend és tisztaság fenntartása. A tanulók beköltözése előtt takarítók alapos,
mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeznek el a kollégium minden helyiségében. A
takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás az alábbiakat foglalja magában:
 A felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok
vegyszeres tisztítása;
 padló, szőnyegek, falvédők, egyéb textília tisztítása;
 játékok, sporteszközök tisztítása;
 radiátorok, csövek lemosása;
 ablakok, üvegfelületek tisztítása;
 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítése;
 képek, tablók, világítótestek portalanítása;
 pókhálók eltávolítása;
 rovar- és rágcsálóirtás (külön erre szerződtetett szakember által);
 a csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces
folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
4.2 A beköltözést követően, naponta többször fertőtlenítő takarítást kell elvégezni a közösségi
helyiségekben, a folyosókon és a szociális helységekben. Különböző csoportok azonos
teremben tartott foglalkozásai között a helyiséget fertőtleníteni kell. A fertőtlenítő takarítás
során kiemelt figyelmet kell fordítani 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. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell elvégezni, hogy az a
gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. Gondoskodni kell arról, hogy a
vizesblokkokban folyamatosan legyen szappan, WC papír és papír kéztörlő.
4.3 Biztosítani kell a rendszeres szellőztetést minden használatban levő helyiségben.
4.4 Az épületfelelős intézményvezető-helyettesek naponta ellenőrzik, hogy megfelelő-e a
helyiségek higiénés állapota. A csoportvezető nevelőtanárok folyamatosan figyelemmel
kísérik a higiénés és járványmegelőző szabályok betartását a saját emeletükön, probléma
esetén pedig intézkednek annak megszüntetéséről.
5. Teendők fertőzés gyanúja vagy igazolt fertőzés esetén, valamint a digitális oktatásra
történő áttérés esetén
5.1 Amennyiben valamelyik diáknál felmerül a COVID-19 betegség gyanúja, akkor az illetőt el
kell különíteni, és tanuló esetében a szülő értesítése mellett hazaküldjük orvosi vizsgálatra,
aki intézkedik a továbbiakról. (A kollégiumba ezt követően csak orvosi igazolás mellett
térhet vissza.)
5.2 Ha a kollégium alkalmazottjánál merül fel a COVID-19 betegség gyanúja, az erről tudomást
szerző azonnal értesíti az intézményvezetőt, aki intézkedik az illető munka alóli
felmentéséről. A COVID-19 gyanús dolgozónak el kell hagynia haladéktalanul a kollégium
területét, és háziorvosát meg kell keresnie a tünetekkel.
5.3 Fertőzés gyanúja az alábbiak szerint indokolt:
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5.4

5.5

5.6

5.7

Köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen ízlelés- és szaglásvesztés;
Amennyiben tudomásunkra jut, hogy az elmúlt tizennégy napban szoros kapcsolatban volt
COVID-19 fertőzött személlyel.
Igazoltan fertőzött személy nem tartózkodhat a kollégium területén, csak erre vonatkozó
hatósági határozat esetén. Igazolt pozitív COVID-19 teszt eredményének ismeretében
azonnal tájékoztatni kell az intézményvezetőt ennek tényéről.
Igazolt fertőzés esetén az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e
elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális
munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra
jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot
megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend
szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett
szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
Digitális munkarend bevezetése esetén – felhasználva a 2020 tavaszán szerzett
tapasztalatokat – visszatérünk az online nevelésre-oktatásra a már kialakult digitális
platformok, munkaformák, módszerek, eszközök felhasználásával.
Ha az iskola a tanuló számára digitális oktatásra való áttérést ír elő, a kollégiumban maradás
csak indokolt, egyedi elbírálás alapján kapott intézményvezetői engedéllyel lehetséges.

6. A tanítás nélküli napokon történő bennmaradás és az otthonról történő visszaérkezés
rendje
6.1 A tanulók tanítás nélküli napokon (hétvégén, iskolai szünetekben) történő kollégiumi
bennmaradása - a 100 km-nél messzebb lakó tanulók kivételével - igazolt iskolai,
sportegyesületi program és (pl. e-mailen megküldött) szülői kérelem esetében
engedélyezhető.
6.2 A bennmaradás időtartama alatt a kollégiumot kizárólag az ügyeletes nevelőtanártól kapott,
dokumentált engedély szerint szabad elhagyni.
6.3 Otthonról történt visszaérkezéskor kötelező a testhőmérséklet ellenőrzése. Tilos visszajönni a
kollégiumba, ha a tanuló lázas, betegségre utaló tünetei vannak, vagy szoros kapcsolatba
került COVID-19 fertőzött személlyel.
7. Kommunikáció
7.1 Nyomatékosan kérjük minden dolgozónkat, diákunkat, és a szülőket, hogy hivatalos
forrásokból tájékozódjanak! Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu, a
www.oktatas.hu,
oldalakon,
a
kollégium
honlapján
(https://www.kollegiumveszprem.sulinet.hu/), valamint a Facebook VKK INFÓ internetes felületein kövessék.
7.2 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott
és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
Az Intézményi protokollt a nevelőtestület elfogadta a szeptember 24.-i nevelőtestületi
értekezleten.
Veszprém, 2020. szeptember 24.

Fehér Csaba
intézményvezető
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