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1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
• Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk az internátus
épületében.
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA
• A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
tanuló látogathatja, amely a kollégiumba történő visszaérkezés feltétele is. Az
oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges
és tünetmentes dolgozó vehet részt!
• A kollégium beköltözéshez szülői nyilatkozatot kérünk a gyermek egészségi
állapotáról, amely az iskola honlapjáról letölthető.
• Hazautazásokról történő visszaérkezéskor kérdőív kitöltését és szülő általi
aláírását kérjük, amely egy gyors anamnézis felállítását teszi lehetővé segítve a
szülőket, és a nevelők, kollégiumi orvos tájékozódását. Honlapról letölthető.
3. INTÉZKEDÉSEK AZ INTÉZMÉNYI CSOPORTOSULÁSOK
MEGELŐZÉSÉRE A TANÉV FOLYAMÁN, AZ INTÉZMÉNY
TERÜLETÉN
• A tanulószobákban, lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább
elhelyezéséről.
• Az ebédlőben történő csoportosulás elkerülése érdekében sorban álláskor javasolt
a 1,5 m távolság tartása, a maszk viselete kötelező.
• Az étkező asztaloknál szintén törekszünk a védőtávolság betartatására.
4. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
• A kollégium közösségi tereiben, lépcsőházaiban, folyosókon a tanulóknak és
dolgozóknak kötelező a maszk viselése.
• A szilencium alatt, a tanulószobákban a maszk viselése fakultatív.
• A tanulók által viselt maszkról a szülő gondoskodik, de alkalmanként az
intézmény is tud biztosítani!
• A kollégium bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek
használata minden belépő számára kötelező!
• A szociális helységekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel
kiegészített szappanos kézmosási lehetőséget.
• Kéztörlésre automata kézszárító áll rendelkezésre.
• A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók számára részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk.
• A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása
érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. A tanulószobákban, a

folyosókon, a lakószobákban és a szociális helységekben napi többszöri
fertőtlenítő takarítást végzünk.
• Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre.
5. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
• Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosására és kézfertőtlenítésére.
• Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy a különböző évfolyamok eltolt időpontban
étkeznek, sorban állás esetén lehetőség szerint gondoskodunk a védőtávolság
betartásáról.
6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
• Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre, a diákot
elkülönítőben kell elhelyezni, majd értesítjük a szülőt is. Lázas állapot esetén
kérjük a szülőket, hogy vigyék haza gyermeküket.
• A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata
kötelező.
• Diákjaink a kollégiumba – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza.
• Az elkülönített tanuló étkezését az ügyeletes nevelő és a kollégiumi ápolónő
bonyolítja le. Egyszer használatos, műanyag edényben kapják meg az ételt és
egyszer használatos evőeszközökkel fogyasztják el.
7. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
• Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell
tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba
kerül a részére előírt karantén időszakára.
• Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal,
nevelőtanárokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt
vehet az oktatásban.

