INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A JAK-BAN JÁRVÁNYÜGYI
KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
(A jelen dokumentum a Házirend kiegészítése és visszavonásig érvényes)
Kiemelt feladat a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni.
1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Felelős: Horváthné Miklós Ildikó
Az épületek vezetői ellenőrizzék a takarítások végrehajtását. Felelős: Dr. Borók László, ill. Nyikusné
Tatai Szilvia.

2. A KOLLÉGIUM IGÉNYBEVÉTELE, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
2.1 A kollégiumot kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló veheti igénybe.
A szülőktől fenti tartalommal Nyilatkozatot kell bekérni, ezen dokumentum nélkül a tanuló nem
kezdheti meg kollégiumi évét, azaz nem kerülhet felvételre.
Felelős: Nagy Kálmán ill. Nyikusné Tatai Szilvia
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes
dolgozó vegyen részt. A kollégium köteles tájékoztatni a szülőket arról, ha gyermeküknél tüneteket
észlelnek. Felelős: pedagógus
Az NNK aktuális eljárásrendje alapján szükség esetén gondoskodni kell a tanuló orvosi vizsgálatáról.
Felelős: ápolónő
2.2 Az intézményi csoportosulások megelőzendők a tanév folyamán mind az intézmény területén,
mind az intézmény épülete előtt. Felelős: pedagógusok.
2.3 A foglalkoztató termekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről,
adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A kollégiumi
foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése
céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat
javasolt a termen kívül elhelyezni. Felelős: pedagógusok.
2.4 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen
a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok számára elkülönített területeket lehet kijelölni
a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott
tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Felelős: pedagógusok.
2.5 A foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. Felelős: pedagógusok.
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2.6 Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség,
kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés, szellőztetés),
- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
Felelős: Dr. Borók László, ill. Nyikusné Tatai Szilvia
2.7.

A kollégiumi foglalkozások időtartama 40 perc.

2.8.
Az AJTP tanulmányi kirándulásokkal, hétvégi programokkal kapcsolatban azok belföldi
megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat belföldi úticéllal kell
megvalósítani. Felelős: Nyikusné Tatai Szilvia

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
A teljes higiénés szabályrendszer kialakítása, működésének segítése, ellenőrzése során az
ápolónő fokozottan felelős. A szabályok sérülése esetén az ápolónő az intézményvezetőt köteles
értesíteni.
3.1 Az épületek bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, Felelős: Horváthné Miklós
Ildikó
Annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Felelős: csoportvezető
Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy
fertőtlenítse a kezét (tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). Felelős a feltételekért:
Horváthné Miklós Ildikó; a gyakorlat kialakításáért: pedagógus.
3.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Felelős a feltételekért: Horváthné
Ildikó; a gyakorlat kialakításáért: pedagógus.

3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket
megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell
biztosítani a személyes tisztaságot. Felelős: pedagógus
3.4 A személyi higiénia alapvető szabályairól a tanulók kapjanak részletes tájékoztatást. Szükség esetén
meg kell tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg
kézfertőtlenítés. Felelős: pedagógus
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3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan
ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon
és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani
arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek,
korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad,
stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású
szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. Felelős: Horváthné Miklós Ildikó
3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz
biztosítása és azok viselése szükséges. Felelős: Horváthné Miklós Ildikó
3.7. A tanulók kötelesek biztosítani a szobájuk takaríthatóságát. A szoba bútorzatának elhelyezését
erre tekintettel nem változtathatják meg (pl. ágyakat nem tolhatnak össze). A személyes holmikat
reggel, este el kell pakolni. Az ágynemű használata fokozottan fontos. Az ágyneműt használaton kívül
a tartóban kell tárolni vagy pléddel le kell takarni. A szobában étkezést követően rendet kell tenni
(étel, edény, szemét). A szekrények tetején a takaríthatóság érdekében tárolás nem megengedett. A
szekrényekben a tárolt holmikra a célszerűség az irányadó, felesleges holmik tárolása helyszűke okán
nem megengedett. A szoba padlója a takaríthatóság érdekében tárolásra nem használható (holmik a
szekrényben helyezendők el). A szobai szemetes napi kétszeri ürítése elvárt (reggel, este). Felelős:
pedagógus
3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani
a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik
minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás
függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Felelős: pedagógus
3.8. Lift használata: csak maszkban és egyszerre max. két fő veheti igénybe.
Felelős: pedagógus
3.9. Emeletek közötti mozgás alapvetően nem engedélyezett, amennyiben az ügyeletes tanár engedi,
de lakószobába nem mehet be. Felelős: pedagógus
3.10. A foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy a tanulószobában egyidejűleg max. 13 tanuló
tartózkodhat. Csoportfoglalkozások két kiscsoportban tarthatók. Felelős: pedagógus
3.11. Az emeleti fürdők használatára idősávos rendszert kell kialakítani és működtetni. Felelős:
pedagógus
3.12. Maszk használata a saját szobán és a zuhanyzó helyiségeken kívül (mosdó,), amennyiben a 1,5
méteres távolság nem biztosított, kötelező (folyosón, konyhában, tanáriban, irodában).
Foglalkozásokon a foglalkozás körülményeit mérlegelve a vezető pedagógus határozza meg a maszk
viselését. Felelős: pedagógus
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4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének (teakonyhák) tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére. Napi egyszeri fertőtlenítő takarításért felelős: Horváthné Miklós Ildikó.
Konyha megfelelő használatáért felelősek: emeleten dolgozó pedagógusok
4.2 Rendkívül fontos a tanulók által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő
hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől
védett tárolása. Ha ez nem megoldható, a teakonyhákban és a lakószobákban semmilyen főzés illetve
melegítés nem engedélyezhető. Felelősek: emeleten dolgozó pedagógusok

5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1
A külföldről érkező, kollégiumban lakó tanulók számára javasoljuk, hogy legkésőbb
augusztus 28-ig érkezzenek meg a kollégiumokba. Felelős: Nagy Kálmán ill. Nyikusné Tatai Szilvia
5.2
Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a határátlépéskor házi
karanténban tartózkodásra kötelezzük, a kollégium biztosítja a tanuló elkülönített elhelyezését és
ellátását. A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett, erre kijelölt laboratóriumokban lehet
elvégezni. Felelős: Nagy Kálmán ill. Nyikusné Tatai Szilvia
5.3
A kollégiumnak biztosítania kell a megfelelő elkülönítést addig, amíg a negatív
teszteredmények rendelkezésre nem állnak.

6. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
6.1 A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató,
magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek esetleges meglétéről ki
kell kérdezni a beköltöző tanulókat. Ennek dokumentálása és testhőmérés szükséges.
Felelős: Csoportvezető, illetve ápolónő
6.2 A tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal
jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért a kollégium a felelős a szülő helyett, ezért
a lakókat naponta kikérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén
testhőmérséklet mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A koronavírus
megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni. Felelős: Pedagógus, illetve gyanú
esetén az ápolónő
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6.3 A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres
védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön. Felelős: Nagy Kálmán, ill. Nyikusné Tatai Szilvia
6.4 Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos foglalkozásokat látogató tanulók
kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. Nagy Mihály, ill. Éger Katalin
6.5 A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő
higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni. Felelős: Nagy Mihály, ill. Éger Katalin
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 konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben lehetőség szerint
tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait. Felelős: a rendezvényt, foglalkozást szervező
pedagógus
6.6 A férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítési és hatósági karantén helyszín céljából. A
pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) berendezéseinek számát szükség
szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében. Felelős: Nagy Kálmán, ill. Nyikusné Tatai
Szilvia
6.7 A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani és ajánlott rendszeresen fertőtleníteni.
Az aulában és minden folyosón virucid hatású kézfertőtlenítőt kell elhelyezni, melyet folyamatosan
fel kell tölteni. Felelős: Horváthné Miklós Ildikó
6.8 A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően
kell megszervezni. Felelős: ápolónő
6.9 Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll működtetése szükséges, melynek segítségével az
érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan az NNK honlapján
elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele.
Riasztási protokoll:
A csoportvezető minden nap minden tanulót megkérdez eü. állapotáról, gyanú esetén lázat is mér. A
gyanú erősödése esetén az ápolónőt és az intézményvezetőt értesíteni kell telefonon, email-ben.
Felelős: pedagógus
6.10 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen terv
„Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg
kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos
szellőztetéssel. Felelős: ápolónő
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7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
7.1 Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a háziorvost, aki az érvényes eljárásrend
szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni
kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
Felelős: ápolónő
7.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
7.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel
rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a
kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll
a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a
beteggel kapcsolatos teendőket. Felelős: ápolónő
7.4. Beigazolódott fertőzés esetén a fenntartót és a hatóságot azonnal értesíteni kell. felelős:
intézményvezető, tagintézményvezető
7.5. A gyermek a kollégiumba – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
Felelős: pedagógus
Jelen dokumentum a Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Házirendjének
kiegészítése. A házirendet a kollégium intézményvezetője készítette, és a nevelőtestület fogadta el,
így az 2020. aug 27-től hatályos.
Legitimáció

A mai napon a dokumentumot a nevelőtestület megismerte és 31 igen és 1 tartózkodó szavazat
mellett elfogadta.

Székesfehérvár; 2020. 08. 27.
Nagy Kálmán
a nevelőtestület képviseletében
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1. számú melléklet
A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok

A tanítás megkezdése előtti 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.

