
Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium 

 

Házirend kiegészítés 

 

Intézményi belépés és ingatlan használat szabályai 

 

A járványügyi készenlét idején alkalmazandó szabályok a kollégiumban 

 
1. A kollégiumba való beérkezés után az alkoholos kézfertőtlenítés a portákon valamint 

étkezésekkor az ebédlők előtt kötelező! 
 
2. A személyi higiénie alapvető szabályairól a tanulók megfelelő tájékoztatást kapnak a 

csoportvezető nevelőtanároktól. 
 
3. Látogatók nem tartózkodhatnak a kollégium épületében, területén, ők az intézmény területén 

kívül kell, hogy várakozzanak a tanulóra. 
 

4. Az intézmény közterein, folyosóin, a tanáriban, az irodákban a maszkviselés mindenki 
számára KÖTELEZŐ, ez alól kivételt képeznek a tantermi/szilenciumi foglalkozások, a 
hálószobai és az udvari tartózkodások ideje, de minden esetben törekedni kell a 1,5 m-es 
távolság betartására. 

 
2020. október 1-től a 431/2020. (IX.18.) Kormányrendelet alapján az intézménybe történő 
érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. 
 

5. A 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet előírásai alapján: 
A nevelési, oktatási intézménybe 

a) a 18. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak 
abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos 
által meghatározott mértéket, 
b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete 
eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi 
gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt 
távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. 
Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a nevelési, oktatási intézménybe való 
belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét. 
A nevelési, oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni ezen előírás végrehajtásáról. 
 
18. § (1) A nevelési, oktatási intézmény területére  
a) az ott foglalkoztatott személyen, 



b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 
d)  a gyermeken, illetve a tanulón, 
e)  a gyermeket, illetve a tanulót - a (2) bekezdés szerint - kísérő nagykorú személyen és, 
f)  az a)-e) pontban felsoroltakon kívül, a nevelési, oktatási intézmény belső szabályzata szerint 
belépésre jogosult koronavírus ellen védett személyen 
kívül más személy nem léphet be. 
Ha a koronavírus ellen nem védett, a gyermeket, illetve a tanulót a nevelési, oktatási 
intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot a rendeletben 
meghatározott – orvosi, munkavédelmi, textil vagy más anyagból készült maszkot szájat és 
orrot folyamatosan elfedő - módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési 
pontig beléphet. 
 

6. A kollégiumban az ügyeletes tanárok felügyelik a közöségi terek, a folyosók rendjét, valamint 
a védőtávolság betartását. 
 

7. A közös használatú helyiségekben, így a teakonyhában, klubban, a mosdókban, 
zuhanyzókban és illemhelyiségekben a megfelelő védőtávolság - 1,5 m - betartása különösen 
fontos. 

 

8. A járványügyi helyzet miatt a tanulók elsősorban a hálószobájukban tartózkodjanak a 
kollégiumi tartózkodásuk idején. Egymás hálószobáinak látogatása kerülendő!  
A hálószobákban a folyamatos vagy rendszeres fokozott intenzitású természetes szellőztetés 
javasolt. 

 
9. Az intézményt kizárólag egészséges, koronavírusra utaló tüneteket nem mutató tanuló 

látogathatja. A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermeknél koronavírusgyanú 
vagy fertőzés igazolódik. 

 
10. Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal 

jelezzék az ügyeletes, vagy a csoportvezető 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 végzünk rajtuk, amit 
eltérés esetén dokumentálni kell. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt 
azonnal el kell különíteni. 

 
11. Amennyiben egy tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. 

A szülő/gondviselő értesítéséről haladéktalanul gondoskodni kell. 
Ezzel párhuzamosan az NNK honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az 
azonnali intézkedések megtétele. 

 
12. A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 
 
13. 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 ellátnia beteggel kapcsolatos teendőket. 

 
14. A tanuló a kollégiumba kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el 

kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 
 

 

Zalaegerszeg, 2021.05.20. 

 

                                 Sümegi László 
intézményvezető 


