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A GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

A kollégiumi beköltözés ideje: 2020. augusztus 31. hétfő 10:00 órától 

A kollégiumba költözés az ügyeletes nevelőtanárok irányításával (szobák elfoglalása, sze-

mélyes felszerelések, tanszerek elhelyezése a szekrényekben és a szilenciumtermek 

szekrényeiben) történik. 

Ha bármilyen okból a megadott napon gyermekük nem tud beköltözni, kérjük, hogy időben 

jelezzék a lány – fiú kollégium beosztott nevelőtanárának!  

Telefon: + 36 1 2121494/136,121 melléken 

14.00 órától szülői értekezletet tartunk a kollégista diákok szüleinek. Tájékoztató a járvánnyal 

kapcsolatos előírásokról, rendelkezésről, eljárásról, házirendről, a kollégiumi szabályzatról, a 

napi-, heti- és éves munkarend fontosabb pontjairól.  

Helye: Díszterem 

 
KOLLÉGIUMBA TÖRTÉNŐ BEKÖLTÖZÉS RENDJE 
  

A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. Beköltözés alkalmával testhőmérőzést 

végzünk! A szülőket kérjük, hogy gyermekük egészségügyi állapotáról tegyenek írásbeli 

nyilatkozatot a beköltözés napján. A nyomtatványt a nevelőtanár átadja. A szülő és diák 

elismeri, hogy:  

- nem lázas,  

- nem érez fáradságot,  

- nincs száraz köhögése,  

- nem nehéz a légzése,  

- nincs hirtelen kezdetű szaglásvesztése,  

- nincs íz érzés hiánya, zavara, 

- nincs izomfájdalma, orrdugulása, orrfolyása, 

- nincs torokfájása, hasmenése és nem hányt 
 

A kitöltött nyomtatványt, NYILATKOZATOT a nevelőtanár átveszi. A nyilatkozat a 

háziorvosi igazolást, hogy a diák „egészséges, közösségbe mehet” nem helyettesíti. Ennek 

dokumentálása egy erre a célra készült táblázatban történik: nyilatkozatát leadta, és a 

tájékozódás alapján tünetmentes. 

 

Az orvosi igazolás hiányában a diák nem költözhet be, az intézmény nem fogadhatja! 

 

A beköltözés alkalmával a minimum 1,5 méteres védőtávolság folyamatos betartását kérjük! A 

fogadó nevelőtanár szólítja a kedves szülőt és diákot, akik ezután lépnek a kollégium területére. 

A szülők, hozzátartozók kollégiumba belépése is korlátozandó, ezért kérjük, hogy egy 

gyermeket egy szülő költöztessen! 

 

1. A védekezési szabályok betartása az alábbiak szerint mindenkire vonatkozik: 

 

• A bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata KÖTELEZŐ minden esetben 

a kollégiumba érkezéskor. 
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• Szájmaszk viselése kötelező a folyosón, konyhában, az iskolában az előírás 

szerint, a közös helyiségekben az intézmény épületében! 

• A 1,5 méteres védőtávolságot figyelembe kell venni! 

• A megszokott üdvözlési formákat (pl. kézfogás, ölelkezés) kerülni kell! 

• Köhögéskor, tüsszentéskor papírzsebkendőt kell használni, amit ezután azonnal 

el kell dobni! 

 

Továbbiakra nézve a kollégiumban kifüggesztett leírást kérjük, figyelmesen elolvasni, 

azokat elfogadni és betartani! 

 

 

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

 

A fiú és lánykollégiumban csak a bentlakó diák tartózkodhat! A kollégiumba bejönni és 

ott tartózkodni külsős személynek tilos! 

 

1. A tanórákról megérkezve a tanulónak jelentkeznie kell a nevelőtanárnál, aki a 

koronavírus tüneteire vonatkozó kérdéseket felteszi és dokumentálja a válaszokat! A 

rendszeres reggeli testhőmérést a kollégiumi nevelőtanár végzi. Szükség esetén 

napközben ismétli. Az eredményt Excel táblázatban rögzíti.         

2. A tanórák után csak szülők felelősségére hagyhatja el az intézményt a kollégiumi 

szilenciumi órákra való pontos visszaérkezés figyelembevételével. A szabad program 

megvalósításánál a csoportosulást kerülni kell, esetleges zárt térben tartózkodás során a 

maszk használata kötelező.       

3. A kollégiumban lakó tanuló köteles jelezni, ha bármilyen betegségre utaló panasza van 

a nevelőtanárnak! A nevelőtanár figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre 

utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak! 

4. A kollégiumban bentlakó tanulók egészségvédelméért a kollégiumi nevelőtanár a 

felelős a szülő helyett. 

5. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítő szobába 

helyezzük, és a szülőt értesítjük, és kérjük, hogy a haza viteléről gondoskodjon! Az 

elkülönített szobában életvitelszerűen senki nem maradhat! 

6. Az elhelyezés során igyekeztünk arra, hogy azonos hálószobába egy osztályba járó 

tanulók kerüljenek! 

7. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a 

megfelelő higiénés szabályok betartása mellett, az figyelembe véve az alapterületet, 

átszellőzést, követve az eljárás előírásait egy osztályba járó diák laknak.  

8. A kollégiumban, ha zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen 

tartózkodik és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, akkor a maszk használata 

kötelező! 

A társalkodóban elhelyezett számítógépek használatánál a maszk viselete kötelező! A 

számítógép használat után a billentyűzetet fertőtleníteni kell.    
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9. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és 

illemhelyiségekben, térben és időben be kell tartani a bentlakóknak a távolságtartás 

szabályait! A kollégiumi fürdőszobák, zuhanyzók, hozzájuk tartozó WC helyiségek a 

kollégium lakóinak egészségügyi szükségleteit elégítik ki, ezért használatukban 

fokozottan kell ügyelni a tisztaságra, a kihelyezett kézfertőtlenítő szakszerű 

használatára egymás igényeinek figyelembevételére. A zuhanyzó használatánál a 

zsúfoltság elkerülése miatt a zuhanyzás kezdési idejét 20:30-tól határozzuk meg, az 

alábbiak szerint: 

 

Lánykollégium - Földszint 

20.30-20.50 16-os szoba 

20.50-21.10 18-as szoba 

21.10-21.30 17-es és 10-es szoba 

21.30-21.50 14-es,15-ös szoba 

 

Lánykollégium – Emelet 

20.30-20.50 5-ös szoba 2-es szoba 

20.50-21.10 4-es szoba  

21.30-21.50 3-as szoba 

 

Fiúkollégium 

            20.30-20.50 B353 és B352  

20.50-21.10 B355 

21.10-21.30 B365 

21.30-22.00 B351 és B366 

22.00-22.20 B306 és B308 

 

10. A teakonyhában különös gonddal kell vigyázni a konyha és a konyhai eszközök 

(hűtőszekrény, tűzhely, szekrények, munkaasztal, edények és eszközök) tisztaságára és 

rendjére. Egyszerre maximum 3 fő tartózkodhat a teakonyhában. A konyhai helyiségek 

korlátozott méretei indokolttá teszik, hogy mindenki körültekintő legyen, 

takarítanivalót, élelmiszert, rövid idő alatt romlásnak indulható nem hűtőben, hanem 

szabadon ne hagyjon maga után! 

11. Kollégiumonként a lányoknál E/2-es szoba, fiúknál a 362-es szoba az elkülönítési és 

hatósági karantén helyszín! Az elkülönítető szobába belépni, tanulásra elfoglalni, senki 

számára nem engedélyezett! 

12. A szilenciumtermekben csak az oda beosztott tanulók tartózkodhatnak, a 1,5 méteres 

távolságtartás betartásával, a szilenciumterembe belépve kézfertőtlenítő használata 

kötelező. Különtermek használata csak a nevelőtanár engedélyével lehetséges!  

13. A pihenőterek, közös használatú helyiségek maszkban, a 1,5 m távolság betartásával 

látogathatók.  

14. A kollégiumi szobákban csak az ott lakók tartózkodhatnak! A szobában a maszk viselete 

nem kötelező, de az előírt távolságtartás igen. 
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15. A kollégista diák önszántából, előzetesen szüleinek engedélyével, a kollégium 

nevelőtanárainak engedélye nélkül nem hagyhatja el a kollégiumot! 

16. Ha a kollégista diák a hétvégét nem otthon, hanem más családtagnál, diáktársnál 

szeretné tölteni, ez a jelen helyzetben nem ajánlott. 

17. Kollégista diák külső foglalkozást csak szülői kérelem és a kollégiumvezetői 

engedéllyel látogathat!  

18. A közös használatú helyiségeket az előírásoknak megfelelően, a hűtőszekrényben 

elhelyezett élelmiszer dobozokat légmentesen névvel ellátva kell tárolni.   

19. A közösségi helyeknél a virucid hatású kézfertőtlenítőt a helyiségbe lépés előtt is és 

elhagyáskor is használni kell. 

20. A kollégiumi karanténban elhelyezett tanuló ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően szervezzük, az orvos és védőnő utasítását betartva. A beteg gyermek 

felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező! 

21. Fertőzésgyanú esetére az érintett diák elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. 

Ezzel párhuzamosan az Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján elérhető 

általános eljárásrend alapján mindenki számára kötelező és az előírást be kell tartani! 

 

 


