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Készítette:  Paláncz György 

Készült:  2020. szeptember 4.  

Módosítva: 2020. október 6.  

Hatályos:  2020. október 7.  

Érvényes visszavonásig 

  



 

1. A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket 

nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A tüneteket mutató 

személyt azonnal el kell különíteni. A jellemző tüneteket az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

2. Jelen eljárásrend betartása a kollégium valamennyi tanulója, alkalmazottja, vendége, 

látogatója számára kötelező. 

 

3. A kollégiumba lépni kézfertőtlenítés, illetőleg hőmérsékletmérés után lehet. Ha valamely 

tanuló testhőmérséklete meghaladja a 37,8 fokot, azonnal el kell különíteni, illetve ezen 

szabályzat 17. pontja szerint kell eljárni. Ha az intézmény dolgozójának testhőmérséklete 

haladja meg a 37,8 fokot, nem léphet be az épületbe, azonnal haza kell mennie és 

értesítenie a háziorvosát.   

 

4. Kötelező naponta a testhőmérséklet mérése és dokumentálása. 

 

5. A kollégiumban tartózkodók rendszeres egészségügyi ellenőrzésen esnek át. 

 

6. Az elhelyezés során lehetőég szerint az azonos órákat látogató tanulók kerülnek egy-egy 

kollégiumi szobában elhelyezésre. A lakószobákban csak azok tartózkodhatnak, akik 

abban a szobában laknak. 

 

7. A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése szükséges. A 

közösségi helyeknél szükséges a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és 

rendszeres utántöltése. 

 

8. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) berendezéseinek 

számát csökkentjük a zsúfoltság elkerülése érdekében 

 

9. A személyi higiéné betartása minden kollégista és minden kollégiumi dolgozó számára 

kötelező. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos 

kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását. A nevelőtanárok különös gondot fordítanak 

ezek helyes elsajátítására. 

 

10. Az étkezéseket több csoportban, két ebédlőben és eltolt idősávokban szervezzük a sorban 

állás elkerülésére és a védőtávolság betarthatósága miatt. Egy asztalnál 2 tanuló, vagy egy 

szobában lakók foglalhatnak helyet. 

 

11. A kollégiumi férőhelyek 5%-át üresen kell hagyni, elkülönítési és hatósági karantén 

céljából 

 

12. Az intézmény területén kötelező a megfelelő fizikai távolság betartása (legalább 1,5 

méter), továbbá a szájat és az orrot eltakaró eszköz (pl.: maszk) viselése, kivéve a 

kollégiumi szobák lakóinak az ott tartózkodás ideje alatt, illetve a mosdókban és 

mellékhelyiségekben.  

 



13. A kollégiumi foglalkozásokat lehetőség szerint minél kisebb létszámmal szükséges 

megtartani a távolságtartási és higiénés szabályok betartásával.  

 

14. Szükség esetén egyéni szobaszilenciumot rendelhet el a csoportvezető nevelőtanár. 

 

15. Az intézmény egész területén teljes körű és rendszeres felületfertőtlenítés, tisztítás és 

takarítás szükséges, amely 7.00 órától – 20.00 óráig történik, ennek megszervezése és 

dokumentálása kötelező. (3. számú melléklet) 

 

16. A bejáratoknál, közösségi helyeknél és az emeleti folyosókon virucid hatású 

kézfertőtlenítőt kell elhelyezni 

 

17. A kollégiumi intézmény területére csak az ott dolgozók, az ott lakó diákok léphetnek be, 

kivételes esetekben a kancellár vagy a főigazgató engedélye szerint a kötelező 

dokumentáció (regisztrációs nyomtatvány) mellett lehetséges. (2. számú melléklet) 

 

18. A vírusra jellemző tüneteket mutató személy azonosítása esetén szükséges intézkedések 

szabályai: 

- elkülönítés (korábban erre kijelölt helyiségben), 

- felügyelet biztosítása,  

- hozzátartozó értesítése és tájékoztatása,  

- azonosított kontaktok elkülönítése és megfelelő tájékoztatása (életkor),  

- hivatalos jelentési kötelezettség: hozzátartozó értesítésével egyidejűleg értesíteni kell a 

kollégium vezetőjét, aki haladéktalanul jelzi az iskola igazgatójának. Az igazgató ezt 

követően értesíti a kancellárt és a főigazgatót, akadályoztatásuk esetén a szakmai 

főigazgató-helyettest (elsődleges értesítési forma: telefon).  (4. számú melléklet) 

 

19.  Szálláshelyek értékesítése és a tornatermek bérbeadása nem engedélyezett. 

 

20. A kollégium folyamatosan tájékoztatást ad a vírushelyzettel kapcsolatos tudnivalókról, 

teendőkről elsősorban az online térben, a helyben szokásos felületeken. . Tagiskolánk 

weboldalán (www.szikszi.hu) elérhetővé tesz mindenfajta tájékoztatást, kapcsolattartási 

és kommunikációs információt. 

 

21. A kollégium vezetőjének folyamatosan követni kell a Békéscsabai Szakképzési Centrum 

koronavírus munkacsoportjainak üzeneteit, hirdetményeit, az összes platformon: e-mail, 

viber csoport, stb., illetve telefonon a nap bármely szakában elérhetőnek kell lennie. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikuma és Kollégiuma 

járványügyi eljárásrendje 2020. szeptember 7. napján lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.  

 

Békéscsaba, 2020. szeptember 4.  

 

 

 

 ……………………………….   ………………………………. 

         Csicsely Tamás                         Paláncz György 

 kollégiumvezető          igazgató 

 



 

 

1. számú melléklet: COVID19 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: regisztrációs ív 

 

NÉV IDŐPONT TELEFONSZÁM LAKÁSCÍM KIHEZ JÖTT 

     

     

     

     

     

     

     

     

 



3. számú melléklet: takarítási napló 

 

TAKARÍTÁSI NAPLÓ 
           

Békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium 
___________________________ telephelye 

           

Mosdó típusa: Női / Férfi /___________      202__ év, ______________hónap 

           

Dátum (nap) 
Takarítás időpontja (óra), aláírás 

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-20 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           
Kedves Szülő/Tanuló! Amennyiben hiányosságokat tapasztal, kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken: 

E-mail: kozge@bszc.hu vagy Tel.:+36/66-322-611/100 mellék 
 



4. számú melléklet: A koronavírus fertőzésekkel kapcsolatos információáramlás a szakképző intézményekben 

 

 


