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Jogszabályi háttér: 

Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. 

 

A kollégiumokban kizárólag egészséges, COVID-19 fertőzés megbetegedés tüneteit nem 

mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat.  

 

A beköltözésénél, valamint naponta a testhőmérés és ennek dokumentálása szükséges 

minden tanuló, kollégiumi nevelő, illetve az ott szükséges karbantartási, javítási munkát 

végző személyek esetében! Az egészségi panaszokat, az esetleges hőemelkedést, lázat az 

Ügyeleti naplóba (A. Tü.309/Ü.r.sz), digitálisan a Kollégium-Testhőmérséklet 2020-2021 

mappába, valamint a Riasztási protokoll füzetbe kell rögzíteni. A testhőmérséklet ellenőrzése 

érintésmentes hőmérővel történik. 

 

TILOS a kollégium területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/kollégiumi 

nevelőnek/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy 

a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket: 

• köhögés; 

• nehézlégzés, légszomj; 

• láz;  (37,8 C fölött mért érték) 

• 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 

 fejfájás, bőrtünetek 
 

Minden kollégiumi nevelő kötelessége a hozzá egészségügyi panasszal forduló tanuló 

ellátásáról gondoskodni, a COVID-19 fertőzés tüneteit produkáló gyermeket jelen 

protokollban foglaltak szerint szükség esetén elkülöníteni, valamint az igazgatót 

mihamarabb tájékoztatni! 

 



1. Amennyiben egy tanulónál a kollégiumi bent tartózkodása ideje alatt a COVID-19 

fertőzés tünetei észlelhetők a kollégiumi nevelő: 

 

- Felhívja a kollégiumban tartózkodó tanulók figyelmét arra, hogy a lakószobát, kizárólag a 

közös használatú helyiségek, így a konyha és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségek 

használata esetén hagyhatják el, kizárólag maszkban.  

- A nevelő maszkban és gumikesztyűben a beteg gyermeket és szobatársait a kijelölt orvosi 

szobába kíséri, a beteg gyermeket egyedül egy szobában külön helyezi el. A 8-as, 9-es, 10-es 

betegszobában vagy a földszint 3-as helyiségben kialakított elkülönítőben. 

 

- Kiskorú esetén a szülő/gondviselő értesítéséről  gondoskodik, akinek a figyelmét felhívja arra, 

hogy a lehető leghamarabb vigye el gyermekét a kollégiumból és feltétlenül keressék meg 

telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. 

- Nagykorú tanuló esetén a tünetek észlelésétől számítva a lehető leghamarabb gondoskodjon a 

hazajutásáról, azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el. 

- A nevelő a szülő megérkezéséig a gyermek tüneteit enyhíti (pl.: láz esetén, lázcsillapítóval 

látja el), szükség esetén telefonon tanácsot kér az orvosi ügyelettől. 

- Súlyos tünet/tünetek észlelésekor (pl.:nehézlégzés, igen magas láz) haladéktalanul értesíti az 

Országos Mentőszolgálatot.  

- A nevelő a beteg gyermeket nem hagyja felügyelet nélkül.  

- Biztosítja, hogy a kollégiumban tartózkodó tanulók az elkülönített orvosi szobákat elkerüljék. 

- A szobákban rendszeresen kell ellenőrizni a szellőztetést, amely egy fertőtlenítő eljárásmód, 

hiszen a levegőben lévő csíraszámot csökkentjük vele.  

-Az elkülönítőből a szemetet dupla, lezárt zsákban kell a kommunális gyűjtőedénybe tenni. 

- Ha a tanuló elhagyta az elkülönítőt, fertőtlenítő takarítás szükséges. 

- A kollégiumi nevelő a kihelyezett Riasztási protokoll füzetbe feljegyzi az eseményeket. 

(szülők telefonszámát a beiratkozási adatlap és a Kréta tartalmazza) 

 

Fertőzés gyanúja esetén, kizárólag egy kollégiumi nevelő végzi az elkülönítést és biztosítja, 

ezt követően a gyermek felügyeletét! Az egészséges, tüneteket nem mutató gyermekek 

felügyeletét másik nevelő végzi. 

 

2. Amennyiben egy kollégiumi nevelőn a munkaideje alatt a COVID-19 fertőzés tünetei 

észlelhetők: 

 

-Gumikesztyűt és maszkot vesz fel. 

-A tanulókkal és kollégákkal elkerüli a szoros kapcsolatot, minimum 1,5-2 méteres 

védőtávolság folyamatosan betartása szükséges. 



-Értesíti panaszairól és tüneteiről a közvetlen felettesét, illetve az igazgatót. 

-A kollégium vezetője a helyettesítést megszervezi és irányítja. 

-A helyettes kollégiumi nevelő megérkezését követően haladéktalanul elhagyja a 

kollégiumot és felveszi a kapcsolatot a házi orvosával. 

      - Ha a kollégiumi nevelő elhagyta a kollégiumot, fertőtlenítő takarítás szükséges. 

 

3. Amennyiben egy külföldről érkező tanulónál a kollégiumi bent tartózkodása ideje 

alatt a COVID-19 fertőzés tünetei észlelhetők a kollégiumi nevelő: 

 

-A tanulók egészségvédelméért a kollégiumi/diákotthon a felelős a szülő helyett, ezért a lakókat 

naponta kikérdezik(szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén 

testhőmérséklet mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. 

-Amennyiben a tanulót a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, a kollégium 

biztosítja a tanuló elkülönített elhelyezését és ellátását. 

-A tanuló elkülönítése a fent leírtaknak megfelelően történik. 

-A kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi 

szabályoknak megfelelően szervezzük meg. 

-A kollégiumi tanulók esetében a kollégium biztosítja a megfelelő elkülönítést addig, amíg a 

negatív teszteredmények rendelkezésre nem állnak. 

-A tanuló hazautaztatását amennyiben nem lehet megoldani, a tanulót a kijelölt orvosi szobában 

kell elhelyezni, illetve biztosítani kell felügyeletét, ellátását. 

- Ha a tanuló elhagyta az elkülönítőt, fertőtlenítő takarítás szükséges. 

- A kollégiumi nevelő a kihelyezett Riasztási protokoll füzetbe feljegyzi az eseményeket. 

(szülők telefonszámát a beiratkozási adatlap és a Kréta tartalmazza) 

 

Betegség, karantén után a tanuló csak a tünetmentességet, gyógyulást igazoló orvosi 

igazolással jöhet  vissza a kollégiumba! 

 

További rendelkezések: 

 

-A hazautazás napján péntek reggel és a vasárnapi visszaérkezéskor egészségügyi panasz 

esetén a kollégista diák köteles az ügyeletes tanárnak szólni, aki megteszi a szükséges 

intézkedéseket. 

- Testhőmérséklet ellenőrzése során a kollégiumi nevelőnek kötelező a gumikesztyű és a 

szájmaszk használata. 

-Testhőmérséklet ellenőrzése naponta, a létszámellenőrzéssel összekötve történik. 



-A kollégiumban a közös tereken - ahol több  tanuló tartózkodik egyszerre - kötelező  a 1,5 

méteres védőtávolság betartása és a maszk használata. Ilyen közös használatú helyiség a 

konyha, társalgó, tanulói. 

- A közös használatú helyiségeket fokozottan takarítjuk és biztosítjuk a rendszeres 

fertőtlenítést. A közösségi helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítő készüléket helyeztünk el, 

melyet folyamatosan feltöltünk. 

- A kollégium épületébe való belépéskor a tanulóknak kötelező a vírusölő hatású 

kézfertőtlenítő használata. 

-A nevelői szobába csak maszkban lehet belépni (kollégiumi füzetek leadása, kulcsok 

felvétele stb.) 

-A kollégium területén idegenek nem tartózkodhatnak! A tanulók nem fogadhatnak látogatót. 

  

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

 

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a 

területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a 

tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat 

felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata. Amennyiben egy köznevelési 

intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot, 

azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi 

hivatalát, valamint tankerületi intézmény esetén a tankerületet, minden egyéb köznevelési 

intézmény esetén a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen az Emberi Erőforrások 

Minisztériumát haladéktalanul tájékoztatni kell. 

Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi 

vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI 

Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve 

feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az 

intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-

pozitív. 

A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 

30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy 

fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi 9 CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő 

veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott 

intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli 

szünetet. 

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az 

intézményben más munkarendet. Az intézményben vagy azon belül meghatározott 

osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről az 

Operatív Törzs dönt. Az intézmény 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. 



Forrás: INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁSRENDRŐL 3. verzió (változásokkal egységes szerkezetben) 2020. október 1. 

 

A TAKARÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a 

nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:  

 

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;  

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;  

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására;  

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;  

- játékok, sporteszközök tisztítására;  

- radiátorok, csövek lemosására;  

- ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

- képek, tablók, világítótestek portalanítására;  

- pókhálók eltávolítására;  

- rovar- és rágcsálóirtásra; csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, 

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz 

kifolyjon.  

 

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt. 

 

Forrás: INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁSRENDRŐL 3. verzió (változásokkal egységes szerkezetben) 2020. október 1. / 1.sz. 

melléklet 

  

Jelen riasztási protokoll módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően 

kerülhet sor. A módosításról a kollégiumi nevelők tájékoztatást kapnak. A protokoll 

bevezetéséről, alkalmazásáról és a megvalósítás ellenőrzéséről az igazgató és a szakmai 

igazgatóhelyettes gondoskodik. 


