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Kedves Diákok! 

Kedves Kollégák! 

Tisztelt Szülők!  

  

 

Kérjük, mind az utasítást, mind a lenti ajánlásokkal és kiegészítő 

információkkal ellátott eljárást részletesen és maradéktalanul 

olvassátok/olvassák el.   

Kérjük, hogy a biztonsági előírásokat mind a saját, mind a mások 

egészsége érdekében maradéktalanul tartsátok/tartsák be.   

Mivel a járványhelyzet napról-napra változik, kérjük, hogy 

folyamatosan tájékozódjatok/tájékozódjanak az aktuális 

szabályokról.   

  

 

I. KOLLÉGIUMI BELÉPÉS  
 

I. 1. Az intézmény területére  

a) az ott foglalkoztatott személyen,  

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző 

személyen,  

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,  

d) a gyermeken, illetve a tanulón és  

e) a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más 

személy nem léphet be.  

 

I.2  Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy 

onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot a meghatározott 



módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig 

beléphet. 

 

I. 3. A kollégium területére COVID-19 vírussal fertőzött vagy arra 

gyanús tünetekkel rendelkező személy nem léphet be. Kollégium 

területének minősül a kollégiumi besorolású, kollégiumi funkcióban 

használatban lévő épület egésze.   

I. 4. A kollégium területére olyan személy, aki tudomása szerint 

tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki COVID-19 

fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkezett, csak vagy a 

kockázatfelmérő kérdőív kitöltését követő 2 hetes távollét után, vagy 5 

napnál nem régebbi 2 db negatív PCR teszt birtokában léphet be.  

Vagyis a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési 

tilalom áll fenn. A 2 db negatív PCR teszt közül legalább a 

későbbinek Magyarországon készültnek kell lennie.  

I. 5. A kollégium területére a belépés előtt 15 napon belül külföldről 

érkező személy csak 5 napnál nem régebbi, 2 db negatív PCR teszt 

birtokában léphet be, mely 2 db PCR tesztből legalább a második 

Magyarországon volt elvégezve.   

I. 6. A kollégium területére olyan személy, aki tudomása szerint 

tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki 15 napon 

belül érkezett külföldről, csak vagy a kockázatfelmérő kérdőív 

kitöltését követő 2 hetes távollét, vagy 5 napnál nem régebbi 2 db 

negatív PCR teszt birtokában léphet be. A 2 db negatív PCR teszt 

közül legalább a későbbinek Magyarországon készültnek kell lennie.  

Vagyis a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési 

tilalom áll fenn.  

I. 7. A Kollégium területére való első belépés esetén kötelező COVID-

19 kockázatfelmérő kérdőívet kitölteni, ahol nyilatkozni szükséges az 

I. 8. A kockázatfelmérő kérdőívet a Kollégium a GDPR előírásoknak 

megfelelően kezeli.  

I. 9. A kockázatfelmérő kérdőív alapján az I. 1 – I. 4 szerint 

kockázatot hordozó személy belépése tilos a kollégium területére.   

I. 10. A belépés megtiltása esetén újabb belépés 5 napnál nem régebbi 

negatív COVID-19 vírusteszttel vagy 2 héttel később újabb 

kockázatfelmérő kérdőív kitöltésével lehet belépni, mely eredményére 

ismételten érvényes a belépési protokoll és a kockázat felmérő kérdőív 

kitöltési kötelezettség.   



I. 11. A kockázatfelmérő kérdőívben hamis adatot szolgáltató személy 

a kollégium területéről kitiltásra kerül a Kollégiumi és Szálláshely 

szabályzatban meghatározott időszakra.   

I. 12. Előírt COVID-19 teszt elvégzését, a belépőnek saját költségén 

kell finanszíroznia. 

  

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLÁS: A kockázatfelmérő kérdőívet javasolt 

ELŐRE kitölteni és amennyiben az alapján valaki nem léphet be a 

kollégium területre, a belépési szándékot halasztani!  

 

  

II. BEKÖLTÖZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

 

II. 1. A beköltöző diákot csak 1, azaz egy fő kísérő személy kísérheti.  

II. 2. A beköltözés előtt a I. BELÉPÉS fejezet előírásai a beköltözőre 

és a kísérőre egyaránt érvényesek.   

II. 3. A beköltözés folyamán mind a beköltöző tanulónak, mind a 

kísérőnek maszkot kell viselnie. 

II. 4. A belépés előtt kézfertőtlenítést kell végeznie mind a beköltöző 

tanulónak, mind a kísérőnek, a bejáratnál kihelyezett érintés nélküli 

fertőtlenítő oszlopnál. 

II. 5. Kézfertőtlenítőt a kollégium biztosít, arcot eltakaró maszkról 

mindenkinek magának kell gondoskodnia.  

  

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLÁS 

Kérjük, hogy aki a kérdőív előzetes kitöltése alapján nem léphet be a 

kollégiumba, ne próbálja meg a beköltözést, csak akkor, ha minden 

feltételnek megfelel.   

  

  

III. A TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM 

FELADATAINAK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS 

KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 
 

 

III.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, 

kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező. 

 

III.2.  



a) az I.1. pontban meghatározott nagykorú személy csak abban 

az esetben léphet be a kollégiumba, ha a testhőmérséklete nem haladja 

meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,   

b) azt a  gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a  testhőmérséklete 

eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott 

mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és 

erről a  szülőt vagy a  törvényes képviselőt távközlési eszköz útján 

haladéktalanul tájékoztatni kell.  

c) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe 

való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.  

d) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni előírás végrehajtásáról.  

e) Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát 

a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. 

III.3. A Tapolcsányi Általános Iskolai Kollégium épületét, 

rendezvényeit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés 

tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző 

tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

III.4. A kollégium területén a megfelelő fizikai távolság betartása 

(min. 1,5 méter), és a közösségi terekben a szájat és orrot eltakaró 

maszk viselése kötelező. Minimalizálni kell a közösségi 

helyiségekben történő csoportosulásokat. 

III.5. A személyi higiéné betartása az intézmény minden polgára 

(tanulója, dolgozója…) részéről szükséges. Ez magában foglalja 

a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, 

a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének 

kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró maszk használatára 

vonatkozó szabályok betartását. 

III.6. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a kollégiumban 

intézményben maszk viselése kötelező. A munkaállomások és 

fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása 

kötelező. 

III.7. A pedagógusoknak személyesen kell ellenőrizniük. 

a gyermekek beérkezését követő kézfertőtlenítését.  

III.8. Fokozottan kell ügyelni hálószobák, tanulószobák, szociális 

helységek tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, 

valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő 

szerek és takarítószerek használatára. A virucid hatású 

fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven 

feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és 



megfelelő  behatási  idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és 

felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, a 

fenttartó gondoskodik 

III.9. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább 

kétóránként – fertőtleníteni (ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, 

korlátok stb.) kell.  

III.10. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának 

csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos 

vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.  

III.11. Szükséges az intézmények belső intézkedési terveinek, 

szabályzataikban foglaltaknak fokozott betartása és betartatása, 

valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok 

kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához 

igazodva. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások 

megtartása mellett az intézmény vezetője, valamint az intézményi 

sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat. 

III.12. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre 

utaló jelet azonosítanak az intézményben, akkor a járványügyi 

szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges. 

III.12. A bent tartózkodás illetve bentlakás alatti óvintézkedések 

többszöri megsértése a kollégium területéről való kitiltást vonja maga 

után.   

III.13. A bentlakó diákoknak a kollégiumon kívül is kötelező a 

járványügyi szabályok betartása. Ezen szabályoknak a kollégiumon 

kívül – bizonyítható – be nem tartása esetén a III. 2. lép érvénybe.   

 

  

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLÁS: Mind a tanuló saját, mind társai 

egészsége érdekben ajánljuk a diákoknak, hogy a kollégiumon kívüli 

tartózkodásukat minimalizálják az oktatási épületek látogatására. 

Kérjük a higiénés szabályok maximális betartását.    

IV. KOLLÉGIUMOK MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 
  

IV.1. A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus 

megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző 

személy tartózkodhat. A beköltözésnél, valamint időszakonként a 

kockázatfelmérő kérdőív kitöltése és testhőmérés - szükséges. A 



tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni, az erre 

kialakított elkülönítőben. 

IV.2. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek 

kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok betartása 

mellett javasolt meghatározni. 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 

maszk viselése a kollégiumi szobák lakóinak a szobában tartózkodás 

ideje alatt, illetve a mosdókban és a mellékhelyiségekben nem 

kötelező. 

IV.3. Kollégiumonként a férőhelyek 5-15%-át célszerű üresen 

fenntartani, elkülönítési és hatósági karantén céljából. A pihenőterek, 

közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) 

berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság 

elkerülése érdekében. 

IV.4. A kollégiumi foglalkozásokat lehetőség szerint minél kisebb 

létszámmal szükséges megtartani a távolságtartás és a higiénés 

szabályok betartásával. 

IV.5. 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.  

  

 

V. HAZALÁTOGATÁS, UTAZÁS, VISSZAÉRKEZÉS  

V.1 A legalább egy éjszakát elérő kollégiumon kívüli tartózkodás 

(hazalátogatás, utazás) követő első visszaérkezéskor a bentlakó 

tanulónak kötelező az I. BELÉPÉS fejezet előírásait betartania. Ennek 

megfelelően a kockázatfelmérő kérdőív alapján kockázatot hordozó 

visszaérkező tanuló esetében a belépés megtiltható és az újonnan 

történő belépés (visszaérkezés) 4 napnál nem régebbi negatív COVID-

19 vírusteszttel vagy 2 héttel később, újabb kockázatfelmérő kérdőív 

kitöltésével lehet belépni – melyre ismételten érvényesek I. BELÉPÉS 

fejezet előírásai.   

  

 

  

VI. SZÜLŐI LÁTOGATÁS 



 

VI. 1.   Szülői látogatás korlátozott számban megengedett, az alábbi 

feltételekkel:  

- a látogatóra vonatkozik az I. BELÉPÉS protokoll minden egyes 

belépéskor, - a látogató esetében a maszk illetve arcot eltakaró sál 

vagy kendő viselése és az 1,5 méteres távolságtartás KÖTELEZŐ a 

kollégium teljes területén a fogadó lakószobája kivételével. 

A szülői látogatáson kívül egyéb vendég fogadása nem engedélyezett   

 

   

VII. RENDEZVÉNYEK  

 

VII. 1. 50 fő feletti beltéri rendezvény nem tartható a kollégium 

területén.  

VII. 2. 50 fő alatti rendezvény azzal a feltétellel tartható, hogy azon 

csak bentlakó diák, rendezvény jellegétől függően indokolt esetben 

külsős előadó vehet részt, az I. BELÉPÉS fejezet előírásainak 

megfelelően. 

VII. 3. Tájékoztatókat, szülői értekezleteket is legfeljebb 50 fő alatti 

részvétellel, vagy on-line szabad megtartani. 

 

VIII. SZAKKÖRÖK, SPORTFOGLALKOZÁSOK, EGYÉB 

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYAI 

  

VIII.1. Szakkörökön, sportfoglalkozásokon, szabadidős 

tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát 

egészségesnek érző tanuló, illetve pedagógus vehet részt. 

VIII.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék 

előnyben a kiscsoportos tevékenységeket. A foglalkozások, 

programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság 

folyamatos betartására. 

VIII.3. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, 

hogy egyszerre minél kevesebben legyenek egy időben egy 

helyszínen. 

VIII.4. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus 

nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni. 

VIII.5. A közös terek, szakköri szobák, egyéb felületek higiéniai 

állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű 



betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának 

alkalmazására) szükséges. 

 

IX. RIASZTÁSI PROTOKOLL 

 
A Tapolcsányi Általános Iskolai Kollégium riasztási protokollja 

fertőzésgyanú esetén: 

  

IX.1.Feladatok: 

  

- elkülönítés biztosítása az erre a célra kijelölt elkülönítő helységben; 

- felügyelet biztosítása; 

- hozzátartozó értesítése és tájékoztatása; 

- hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje; 

  

IX.2. A fertőzés gyanút észlelő pedagógus, vagy NOKS dolgozó 

értesíti a kollégium vezetőjét, vagy az intézményvezető-helyettest, aki 

megteszi a szükséges lépéseket. 

 

IX.3. A kollégium vezetője, elsőként a fenntartó számára a fenntartó 

által készített táblázat segítségével és  e-mailes esetleírással 

folyamatosan köteles jelezni a gyanút/teszteredményre várókat/pozitív 

eseteket/ határozattal rendelkezőket. 

  

IX.4. Tanuló, pedagógus, vagy munkatárs pozitív COVID tesztje; 

vagy hatósági házi karanténba kerülés; vagy elkülönítés esetén, az 

intézményvezető a tudomására jutáskor soron kívül a fenntartónak és 

az illetékes kormányhivatal népegészségügyi osztályának jelezni 

köteles az érintettek pontos adatainak, elérhetőségének megadásával. 

 

IX.5.Ha szükséges, akkor a kollégiumi ápoló, vagy gyermekfelügyelő 

a kórházba kíséri a beteg tanulót.  

 Az orvos ezek után meghozza a megfelelő intézkedést.  

  

 

 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
  



Az új típusú koronavírus jellemző tünetei 

 

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. 
  

 

 

 

 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET 



 

Kockázatfelmérő kérdőív/nyilatkozat 

 

 

Alulírott .......................................................................(név) 

.................................................•.(szül.idő) 

• • • • •• ••• • ................................• .................„ „ 

......................................................................• 

.........................„.„...........„.....(lakcím) ,  

mint  a Tapolcsányi Általános Iskolai Kollégiumban ellátásban 

részesülő 

…………………………………………………….……………………

………………… 

nevű  gyermek/gyermekek szülője/törvényes képviselője, az új 

koronavírus  okozta fertőzés (COVID-19) terjedésének megelőzése 

érdekében az alábbi nyilatkozatot  teszem. 
 

 
  

Kockázatfelmérő kérdőív 

  

1. Jelentkezett-e gyermekénél az elmúlt három nap során újonnan 

kialakult 

  

• láz vagy hőemelkedés (37,5 C); 

  

• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom; 

  

• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel; 

  

• torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése, 

  

• émelygés, hányás, hasmenés? 

  

2. Érintkezett-e gyermeke az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus 

fertőzésben szenvedő beteggel? 

  

 



3. Érintkezett-e gyermeke az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, 

akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja 

miatt? 

  

 

4. Járt-e gyermeke 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e 

külföldről érkezett vendéget? 

  

 

5. Érintkezett-e a gyermeke az elmúlt 14 napban olyan emberrel, 

akinek láza, köhögése, légszomja volt? 

  

  

  

  

 
  
  

 


