Eljárási rend a koronavírus-járványügyi készenlét idejére
a Pécsi Hajnóczy József Kollégiumban (továbbiakban: kollégium)1

1.

Általános felkészülési szabályok
-

A beköltözés előtt alapos, ellenőrzött, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítás
történt annak érdekében, hogy a tanulók vírusmentes közegbe érkezzenek. A fertőtlenítő
nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a
továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet a hivatkozott Intézkedési terv 1. számú melléklet
tartalmazza.

-

A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges
tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a
tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

-

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt
alakítottak ki, amelyen keresztül az aktuális szakágazati információk mellett a járvány
elleni védekezésre valófelkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő
kiemelt híreket, tájékoztatókat, feladatokat is közzéteszik.

2.

Az intézmény látogatására vonatkozó általános protokoll
-

A kollégiumot kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. A szülő
köteles a kollégiumot értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
van.
Az oktatásban és nevelésben, illetve a kollégium működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.

-

A kollégium a tanulói csoportosulásokat tiltja a tanév folyamán mind az intézmény
területén, mind az intézmény épülete előtt.

1

Jelen eljárási rendet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „AZ INTÉZKEDÉSI TERV A
2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT
IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” című dokumentum alapján állítottuk össze.

-

A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a
1,5 méteres védőtávolság.

-

A közösségi terekben tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró kétrétegű
maszk (továbbiakban: maszk) viselése.

-

A kollégiumi foglalkozásokon a maszk viselése kötelező.

-

Kötelező maszk viselése a kollégiumorvosi rendelésen megjelenőknek.

-

Ugyancsak kötelező a maszk viselése és a védőtávolság megtartása a tanári szobáknál
történő megjelenéskor is.

-

Sportolással kapcsolatos foglalkozásokat az időjárásra tekintettel lehetőség szerint a belső
udvaron kell tartani.

-

A tanév szervezésével kapcsolatos rendezvényeket (pl. nyitó szülői értekezlet, Gólya
napok záró programja, Hajnóczy Napok megnyitója) az Operatív Törzs által
meghatározott mindenkori létszámkorlátok között, a távolságtartás és a védekezési
protokoll (pl. fertőtlenítés, maszkviselés) betartásával, lehetőség szerint kisebb
csoportokban kell megrendezni.
A szülői részvétellel zajló programokon minden részvevő számára elvárás a
maszkviselés.

-

A kollégiumba idegenek csak munkavégzés céljából vagy különleges (vezetői vagy
ügyeletes tanári) engedéllyel léphetnek be, számukra is kötelező a jelen protokoll
betartása.

-

A tanulókhoz a szülők vagy közeli hozzátartozó érkezhetnek, de az épületbe csak
különleges engedéllyel és a biztonsági előírások megtartásával léphetnek be. A
tanulóknak behozott csomagokat névre szólóan a portán kell leadni.

3.

Biztonságos környezet kialakítása a kollégiumban
-

A kollégium bejáratánál, az étterem előtt és minden emeleti folyósó elején vírusölő hatású
kézfertőtlenítőt adagoló automata eszközt szereltünk fel, ezek használata a kollégiumba
érkezéskor, étkezések előtt és után kötelező. minden belépő alaposan mosson kezet vagy
fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos
kézmosás).

-

A fertőtlenítőszerekre érzékeny személyek számára a szociális helységekben biztosítjuk a
szappanos kézmosási lehetőséget.

-

Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk. (Saját textil törölköző használata kizárólag az
egyéni tisztálkodáskor használható, mások számára nem adható át.)

-

A közösségi terekben folyamatos vagy gyakori használatú eszközök, berendezések (pl.
étkezőszékek, asztalok, fürdő és WC csapok, kilincsek, villanykapcsolók) naponta
többszöri fertőtlenítő takarítását 6-22 óra között biztosítjuk.

-

A tanulói hálókban a fenntartóval szerződéses viszonyban álló takarító vállalkozó
naponta egy alkalommal fertőtlenítő takarítást végez. (Az ezen felüli fertőtlenítést a
tanulók maguk végzik, ehhez javasoljuk, hogy hozzanak magukkal felületfertőtlenítő
eszközöket.)

-

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 és környező forgalom függvényében lehetőség szerint
nyitva kell tartani.

4.

A folyosókon és lépcsőházakban a nyilakkal kijelölt oldalakon kell közlekedni.
Étkezésre vonatkozó szabályok

-

A kollégium éttermében a reggeli-délelőtti órákban a vállalkozó takarító cég munkatársai,
ezt követően a kollégium kijelölt dolgozói folyamatos fertőtlenítést végeznek. Kiemelt
időszakokban (ebéd, vacsora) az asztalok és székek fertőtlenítését folyamatosan
végezzük.
Kiemelt elvárás a tanulóktól: a kiadott edényeket és evőeszközöket minden esetben vissza
kell vinni a beszedő ablakba.

-

Az étteremben sorban álláskor is betartandó a 1,5 m-es védőtávolság, amit a kövezeten
felfestéssel jelzünk.

-

Az éttermi asztalokat úgy helyeztük el, hogy a védőtávolság ott is meglegyen. Az
asztaloknál 2-2 széket helyeztünk el.
Kiemelt elvárás a tanulóktól: az asztalok és székek mozgatása, áthelyezése nem
megengedett.

-

Az edények és evőeszközök megfelelő tisztítása, a szabályok szerinti kihelyezése az
étkezési szolgáltató felelősségi körébe tartozik, a szabályok betartására folyamatosan
felhívjuk a szolgáltató figyelmét.
Ugyancsak a szolgáltató felelősségi körébe tartozik az általuk használt helyiségek
fertőtlenítő takarítása, ill. a kiszolgáló személyzet egészségi állapotának folyamatos
ellenőrzése, a szükséges védőfelszerelések biztosítása.

5.

A kollégiumba történő beköltözés és a benntartózkodás szabályai
-

A Pécsi Hajnóczy József Kollégiumba való beköltözéskor, minden tanulónak a
háziorvos által kiállított (lehetőleg 5 napnál nem régebbi) orvosi igazolással kell
rendelkeznie arról, hogy a tanuló közösségbe mehet. (Ezt a szülői tájékoztató levélben
is jeleztük.)

-

Beköltözéskor minden tanulónak – és lehetőség szerint a kiskorú tanuló legalább egyik
szülőjének – alá kell írnia a „Nyilatkozat a kollégiumba költözéskor” c. nyomtatványt.

-

A beköltöző diáknak a fentiekben kért igazolást és nyilatkozatot a beköltözés napján le
kell adnia a csoportvezető tanárának.

-

Amennyiben a tanuló (szülő) a nyilatkozatot nem tudja aláírni (mert olyan helyen volt,
vagy érintkezett fertőzött személlyel, vagy külföldről érkező diák esetében) köteles a
kormány által hozott általános intézkedéseknek megfelelően eljárni.

-

Beköltözéskor a tanulónak az igazolásokon kívül védőmaszkot, ill. személyes
használatú – legalább egy hétre elegendő – kézfertőtlenítőt (folyadékot, gélt) kell
hoznia. Mivel a maszk viselése zárt térben, ill. meghatározott helyeken (pl.
tömegközlekedés) általános és mindenkire kiterjedő elvárás, a megfelelő maszk
beszerzése és rendelkezésre állása minden kollégiumi tanuló és kísérő (szülő)
kötelezettsége.

-

Ha a csoportvezető vagy az ügyeletes tanár rendben találja a fent leírtakat, a tanuló és
egy kísérő (szülő) beléphet a kollégium épületébe. Amíg ezek a feltételek nem
teljesülnek, a kollégiumba történő beköltözést a kollégium megtagadhatja.

-

A kollégiumba költözést követően kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát
egészségesnek érző diák tartózkodhat.

-

A közösségi terekben és a tanulói hálókban lehetőség szerint be kell tartani a 1,5 m-es
távolságot. Amennyiben ez nem lehetséges, a saját és a többi kollégista egészségvédelme
érdekében kötelező az egyéni védőeszközök (pl. maszk) használata, ill. a gyakori felület
és kézfertőtlenítés.

-

A saját tulajdonú, többszöri alkalommal is használható maszkrendszeres tisztításáról,
fertőtlenítéséről, ill. a maszkok cseréjéről minden tanulónak magának kell gondoskodnia.

-

Az reggeli ügyeletes tanároknak feladata minden benntartózkodó tanuló szóbeli nyilatkoztatása az
egészségi állapotáról. A reggeli időszakban kapott tanulói nyilatkozatokról nyilvántartást kell
vezetnie.

-

A reggeli ellenőrzéskor vagy a nap folyamán bármikor, ha tanuló a vírus tüneteinek jelentkezését
tapasztalja, köteles az állapotát jelenteni a mindenkori ügyeletes tanárnak. Ebben az esetben
fokozott elvárás a maszk viselése.

-

Az ügyeletes tanár köteles az ilyen tanuló testhőmérsékletét ellenőrizni (homlokhőmérő
alkalmazásával),

annak

eredményét

a

nyilvántartásban

rögzíteni,

továbbá

a

diákot

haladéktalanul el kell különítenie a megjelölt betegszobákban, egyúttal a riasztási protokollnak
megfelelően haladéktalanul értesítenie kell a következő személyeket:

-

a tanuló szüleit

-

a tanuló iskoláját

-

a kollégiumi orvost (rendelési időben)

-

a tanuló háziorvosát.

-

Az EMMI Intézkedési terve rendelkezik a következőkről: „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.”

-

A betegség tüneteit mutató tanulóval kapcsolatos intézkedések elvégzését és a tanuló
felügyeletét ellátó személynek kesztyű és védőmaszk használata kötelező.

-

Az általános óvintézkedéseket a Nemzeti Népegészségügyi Központ által közzétett
eljárásrend szerint kell elvégezni:
o (https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/ovintezkedesek,

-

továbbá minden egyéb intézkedést is az NNK honlapján található protokoll szabályozza
o (https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban).
4. Karantén-szabályok
Az igazoltan fertőzött tanuló további ellátásával kapcsolatos döntéseket – a kollégium
vezetésével együttműködve – a szülő, ill. kiemelten az idézett EMMI dokumentum
szerinti személyek jogosultak meghozni, fokozottan figyelembe véve az igazolt
fertőzöttekre vonatkozó központi járványügyi elvárásokat, szabályokat.
Az igazoltan fertőzött tanuló számára kifejezetten javasolt az otthoni karantén.

A karantént otthon letöltő vagy gyógyult tanulók csak akkor térhetnek vissza a
kollégiumba, ha igazolni tudják, hogy közösségben tartózkodhatnak (kötelezően
háziorvosi igazolás, és lehetőség szerint két negatív koronavírus-teszt).
5. Jelzési kötelezettség
A fertőzött tanuló közvetlen környezetében (szobatársak) lakó diákok szüleit,
gondviselőjét azonnal értesíteni kell!
Azok a tanulók és felnőttek, akik érintkezésbe kerültek a beteg diákokkal tudomásul
veszik, hogy ők is a Kormány és az operatív törzs által meghatározott, mindenkori
eljárásrendnek megfelelően cselekednek. Önmagában az igazolt koronavírus-fertőzés
nem jelenti közvetlenül mentőellátás, illetve kórházi felvétel szükségességét.
6. Egyéb intézkedések
Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörben eljáró járási hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás
eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon
köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik,
hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje
koronavírus-pozitív.

-

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni a
kollégiumban más munkarendet. A kollégiumban a tantermen kívüli, digitális munkarend
bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. A kollégium a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől
haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az
intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti nevelés-oktatás
folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák
meg és hajtják végre.

-

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól a kollégiumot
nevelési-oktatási célból nem látogathatják.

Pécsett, 2020. 08. 25.

