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A Szép Ernő Kollégium járványügyi protokollja 

 
Az 283/2020. (VI. 1 7 .) Kormányrendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre 
tekintettel a Szép Ernő Kollégiumra vonatkozóan az alábbi szabályokat kell követni: 

 fő szempont a kollégiumi ellátásban részt vevő személyek élet -, egészség-, 

személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelme, 

 az intézményi működés biztonságának garantálása, 

 valamint a koronavírus világjárvány tovább terjedésének megelőzése. 
 

Ezen intézkedési rendet az egészségügyi válsághelyzet során azonnal alkalmazni kell, és a
 járványügyi készültséget figyelembe véve, folyamatosan aktualizálni szükséges! 
 
 

1. A kollégium feladatainak ellátásához szükséges, egészségügyi 
szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 
1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, 

irányelvek betartása mindenki számára kötelező. 
 

1.2. A bejáratok feltérképezése, megnyitásra alkalmassá tétele az intézményben, amelyek a 
hétköznapokon, hagyományosan nem működnek közlekedés céljából, de az épületbe 
történő ki- és bejutást biztonságosan, gyorsan és gördülékenyen lehetővé teszik. Csak 
abban az esetben, illetve időtartamban alkalmazható, ha e bejáratoknál a felügyelet 
biztosított. 
 

1.3. Az intézmény a saját épülete fizikai, és épített környezeti adottságainak (ahány bejáratra 
lehet bővíteni) megfelelően osztja el a diákokat a belépés érdekében (a beköltözés 
lépcsőzetesen, évfolyamonként történik). A szülők belépését csak rendkívüli esetben 
javasoljuk. 
 

1.4. A szülők és a kollégisták értesítése az intézménybe történő bejutás módjáról, a betartandó 
óvintézkedésekről a Szép Ernő Kollégium honlapján és a Szép Ernő Kollégium official 
Facebook oldalon folyamatosan olvasható. 
 

1.5. A beléptető ponton (minden megnyitott bejárat) kézfertőtlenítés, 1,5-2 méter betartása, 
útbaigazítás, tájékoztatással ellátás szükséges. A beköltözéskor valamint időszakonként 
úgynevezett pre-triázsolást (testhőmérés, kockázati kérdőív és nyilatkozat kitöltése, 
aláírása) alkalmaz a kollégium. A pre-triázsolást dokumentálni szükséges. A tüneteket 
mutató személyt azonnal el kell különíteni. A beléptetés szabályait papír alapon a beléptető 
pontokon kihelyezzük, valamint közzétesszük a kollégium honlapján.    
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1.6. Amíg az időjárás engedi, javasolt előnyben részesíteni az intézmény szabadon lévő, udvari 
területeinek használatát, figyelemmel a javasolt védőtávolság (1,5 méter) betartására. 
 

1.7. Az épületen belüli mozgáshoz ellenőrző és fertőtlenítő pontok létrehozása (A diákok 
folyosón, közösségi terekben történő mozgásának ellenőrzése kollégiumi nevelő által - 
folyamatos pedagógiai ügyelet biztosítása) szükséges. 
 

1.8. A kollégium épületét, rendezvényeit, szilenciumait és további foglalkozásait 
kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy 
látogathatja. 

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a 
tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei 
vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket: 

• köhögés; 

• nehézlégzés, légszomj; 

• láz; 

• hidegrázás; 

• izomfájdalom; 

• torokfájás; 

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar. 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori 
tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan 
tüneteket, mint például: 

• émelygés, 
• hányás és/vagy 

• hasmenés. 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel 
háziorvosát, és kövesse az utasításait. 

 
1.9. A személyi higiéné betartása a kollégium minden diákja és dolgozója számára 

kötelező. Az alapvető személyi higiénés szabályok a következők: 

 gyakori szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, 

 köhögési etikett betartása, 

 az arc felesleges érintésének kerülése, 

 a szájat és az orrot eltakaró eszköz, maszk használatára vonatkozó 
szabályok betartása. 
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1.10. A vírus tovább terjedésének megakadályozása érdekében fontos a megfelelő fizikai 
távolságtartás az intézmény területén belül. A sorban állás szabályait figyelembe 
véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelynek betartását jól 
látható figyelemfelhívó jelzéssekkel biztosítjuk az étteremben, valamint minden 
olyan helyen, ahol, sorban állas rendszeresen vagy alkalomszerűen előfordul. A 
tanulók közti fizikai távolság betartatása az ügyeletes nevelőtanár kiemelt feladata. 

 
1.11. A hivatali ügyintézés vagy a szerződés szerinti munkavégzés céljából 

érkezőknek a kollégiumban maszk viselése kötelező. A fogadóterületen dolgozó és 
az ügyfél egymástól 1,5 méter távolságban történő kommunikációját biztosítani 
kell. 
 
 

1.12. Fokozottan kell ügyelni a kollégium helyiségeiben a megfelelő (virucid) 
kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek 
és takarítószerek használatára. 
A kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, 
beszerzéséről gondoskodni kell. 
 

1.13. A gyakran érintett felületeket rendszeresen fertőtleníteni (ajtókilincsek, 
kapcsolók, fogantyúk, korlátok, mosdókagylók, WC-lehúzók, stb.) kell.  
 

1.14. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében 
kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 
természetes szellőztetésre. Ennek érdekében amennyiben lehetséges biztosítani 
kell a folyamatos szellőztetést, ha ez nem lehetséges, akkor a tanulószobákban 
minden szünetben, a folyosókon pedig óránként szellőztetni kell. A folyamatos 
vagy rendszeres természetes szellőztetést minden olyan helyiségben alkalmazni 
kell, ahol ez lehetséges.  

 
1.15. Szükséges gondoskodni a kollégiumba érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a 

létesítmény érvényes házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal 
kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról. 
 

1.16. Szükséges az intézmény belső intézkedési terveinek, szabályzatokban foglaltaknak 
fokozott betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, 
intézkedési protokollok kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet 
alakulásához igazodva. 
 

1.17. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet 
azonosítanak a kollégiumban, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő 
azonnali tájékoztatás szükséges. 
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2. A kollégium működtetésére vonatkozó szabályok 

2.1. A kollégiumban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés 
tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A 
beköltözésénél, valamint időszakonként a testhőmérés szükséges (pre-triázsolás). 
A tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni. 
 

2.2. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos iskolába/osztályba járó 
tanulók, esetleg testvérek  kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 
 

2.3. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, 
a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett célszerű meghatározni.  
 

2.4. A kollégiumban, ha zárt térben rendezvény van vagy több személy együttesen 
tartózkodik és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata 
kötelező. A közös használatú helyiségekben, így a szinteken lévő konyhákban, kis 
tanulókban, a zuhanyzó - és WC helyiségekben is térben és időben tartsák be a 
bentlakók a távolságtartás szabályait. 
 

2.5. Kollégiumunkban a férőhelyek 5%-át üresen tartjuk fenn, elkülönítési és hatósági 
karantén céljából. Elkülönítés céljára a földszinten az 1. sz. és 2. sz. vendégszobák 
használandók. 
 

2.6. A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése szükséges. A 
közösségi helyeknél szükséges a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék/flakon 
elhelyezése és rendszeres utántöltése. 
 

2.7. Az intézményben használt eszközök, sportszerek, tankönyvek stb. rendszeres 
fertőtlenítése szükséges. 
 

2.8. Mosdók és közösségi terek fertőtlenítése folyamatosan (legalább kétóránként) történik. 
 

2.9. Mindenre kiterjedő, teljes épületet érintő nyitó takarítás és fertőtlenítés szükséges. 
 

2.10. Minden új belépő (szolgáltató, Tankerületi dolgozó, szerződésszerinti dolgozó, stb.) után 
újból fertőtlenítés szükséges.  
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2.11. A kollégiumi elkülönítési és hatósági karanténban elhelyezett kollégisták 
ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni. 
 

2.12.  Fertőzésgyanú esetére riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az 
érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges 
azonnali intézkedések megtétele. 
 
 

3. A szilenciumok és egyéb kollégiumi foglalkozások látogatása 
 

3.1.  A szilenciumokat és egyéb foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy a 
tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres 
védőtávolság betartható legyen.  
 

3.2.   A kiscsoportos, az egyéni törődést biztosító foglalkozás vagy a személyes 
megbeszélés lehetőséget folyamatosan biztosítani kell. 
 

3.3. A tanulókkal, szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus 
levelezést és egyéb lehetőségeket, online kapcsolattartási formákat (e-mail, 
Messenger, honlap) kell előnyben részesíteni. 

3.4. A tanulóknak (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjüknek), a 
beköltözéskor írásbeli nyilatkozatot kell tenniük arra vonatkozóan, hogy az 
elmúlt két hét során jártak-e külföldön. Ha igen, akkor arról is nyilatkozniuk 
kell, hogy betartották a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól 
szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat. 
 

4. Kollégiumi rendezvények megtartása 

4.1. A lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5 
méter) betartására. 

4.2. A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a 
1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben a 1,5 méteres 
védőtávolság tartható, a maszk viselése ajánlott. 

4.3. A közvetlen személyes érintkezést igénylő programok szervezését kerülni kell. 

Ünnepségek, értekezletek ajánlott megvalósítása: több részletben vagy 

elektronikus felületen közzétett dokumentumok vagy előre felvett műsor lejátszása 

és megtekintése révén. 
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5. Figyelemfelhívás, tájékoztatás 

 
5.1 Kihelyezésre kerültek az aulában az alábbi szövegezésű színes, figyelemfelkeltő plakátok, 

hogy még inkább segítsük a diákokat az alapvető higiéniai szabályok betartásában: 

- Mindig moss kezet! 

- Helyes kézmosás menete 

- Ne fogj kezet! 

- Zsebkendőbe tüsszents, köhögj! 

- Tartsd meg a távolságot! 

- Ne nyúlj az arcodhoz! 

- Erősítsd immunrendszered! 

- Tájékozódj megbízható forrásból! 

 
Hajdúszoboszló, 2020. augusztus 31. 

 
 

 


