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Házirend 1. számú melléklete 

Érvényes a kollégium egész területén, hatálya kiterjed a kollégium tanulóira, dolgozóira és az 

épület területére belépő személyekre. Mindenkinek kötelessége az alábbi óvintézkedések és 

higiénés szabályok betartása. 

 

 A kollégiumba kizárólag egészséges, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. 

 Az intézménybe való belépéskor, az ajtó mellett elhelyezett fertőtlenítő szer használata 

mindenki számára kötelező. 

 Az épületbe való belépés alkalmával, illetve a diákok iskolából való hazatérésekor 

ellenőrzésként szintén testhőmérséklet mérést végezhetünk. 

 Egész intézményt érintő, zárt térben történő rendezvények alkalmával a maszk 

használata ajánlott. 

 Kollégiumon kívüli programok alkalmával mindenki számára ajánlott magánál tartania 

egy maszkot és egy BKK jegyet vagy bérletet. 

 A tanulóknak és a dolgozóknak egyaránt jelezniük kell, ha betegség tüneteit észlelik 

magukon: vezetőség valamelyik tagjának vagy az ügyeletes tanárnak.  

 Amennyiben a tanuló iskolájában, különös tekintettel, ha az osztályában, gyanús eset 

merült fel, köteles azt jelezni, hogy fel tudjuk hívni a figyelmet a szükséges 

óvintézkedésre. 

 A közösségi terek és a gyakran érintett felületek fertőtlenítésére fokozottan ügyelni kell! 

A közösségi terek látogatása:  

 Ebédlő: Az ebédlőben egyszerre 15 személy tartózkodhat, a távolságtartás szabályait 

betartva.  

 Tanulószoba: A tanulószobában egy időben 6 személy tartózkodhat, a távolságtartás 

szabályait betartva. 

 Mosdó: A mosdóban maximum 5 személy tartózkodhat, a távolságtartás szabályait 

betartva. 

 Tanulósarok: A tanulósarokban maximum 3 személy tartózkodhat, a távolságtartás 

szabályait betartva. 



 Minden zárt térben a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású, természetes 

szellőztetés kötelező. A helyiségek ablakát időjárás és a környező forgalom 

függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

 Étkezés előtt és után az alapos, szappanos kézmosás kötelező.  

Eljárásrend tanuló megbetegedése esetén 

 Ha otthon betegszik meg a tanuló, a kollégiumba nem térhet vissza, és a szülő köteles a 

tényt és a megbetegedés okát (különösen koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

esetén) jelezni. 

 Ha az iskolában betegszik meg, visszatérése előtt köteles a kollégiumot is értesíteni, ha 

koronavírus-gyanú merül fel, hogy az intézmény az óvintézkedéséket (a szülő 

megérkezésééig a diák elkülönítése, a kollégiumban tartózkodók figyelmének felhívása, 

a fokozott fertőtlenítés biztosítása, maszk használata) megtegye. 

 Ha a diák a kollégiumban betegszik meg és észleli magán a koronavírus fertőzés 

tüneteit, köteles értesíteni az ügyeletes tanárt, aki elkülöníti a diákot, értesíti a szülőket 

és megkéri őket, hogy gondoskodjanak gyermekük felügyelettel történő hazautazásról. 

A tanulónak a háziorvosánál kell jelentkeznie. 

 Az a tanuló, aki bármilyen megbetegedés miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos 

igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel térhet vissza a kollégiumba. 
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