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A Davidikum Római Katolikus Középiskolai 

Kollégium 

 

INTÉZKEDÉSI TERVE 

 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend alapján 

 

1. Bevezetés 

 

1.1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma - a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez, 

valamennyi köznevelési intézmény számára Intézkedési tervet fogalmazott meg. 

1.2. Az EMMI által kiadott Intézkedési terv előírja, hogy minden köznevelési intézmény 

rendelkezzen saját járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési 

tervvel/eljárásrenddel. 

1.3. A Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium (8200, Veszprém, Eszterházy u. 

15.) az alábbi intézkedési tervet fogalmazza meg, amely az intézmény egészére vonatkozik 

(munkavállalók, tanulók, szülők stb.). 

 

2. Az egészség- és járványügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása érdekében 

történő intézkedések 

 

2.1. A kollégiumi ellátásához elengedhetetlen a biztonságos környezet garantálása, amely a 

Davidikum épületének méretéből és a kezelhető tanulói létszámadatokból eredően a 

legnagyobb biztonsággal megszervezhető. 

2.2. Annak érdekében, hogy az intézményt kizárólag egészséges, a koronavírus-megbetegedés 

tüneteit nem mutató személy látogathassa, a kollégium érintésmentes lázmérőket szerzett be, 

amelyek segítségével, a feladattal megbízott munkatársaink már az intézménybe történő 

belépéskor - a testhőmérséklet mérésével - szűrést végeznek. 

2.3. Amennyiben a testhőmérséklet mérés felveti a megbetegedés gyanúját, a szűrést végző 

munkatárs - az intézkedési terv mellékletében szereplő riasztási protokoll alapján jár el. 
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2.3. A személyi higiéné betartását a Davidikum az alábbi intézkedések meghozatalával 

biztosítja: 

2.3.1. Színes, figyelemfelkeltő, infógrafikás plakátokat függesztünk ki minden mosdó, illetve 

a szinteken elhelyezett fix hirdetőfelületeken. A hirdetmények a gyakori szappanos 

kézmosásra vagy alkoholos kézfertőtlenítésre, a köhögési etikett betartására, az arc felesleges 

érintésének kerülésére hívják fel a figyelmet. 

2.3.2. A plakátok egyértelmű és vizuálisan jól 1átható tipográfiai megoldásokkal jelenítik meg 

az intézményen belül, zári térben, illetve szabadtéren megvalósuló rendezvényeken való 

kötelező maszkhasználatot. 

2.3.3. A mosdókban - a szakszerű használatot leíró útmutatóval együtt - virucid 

kézfertőtlenítő szereket helyezünk ki. 

2.3.4. Az intézmény azon pontjain, folyosóin, amelyeken rendszerint intenzívebb a 

munkavállalói és a tanulói mozgás (porta, étterem, kápolna), kézfertőtlenítő pontokat 

alakítunk ki. 

2.4. A Davidikum minden munkavállalója és tanulója számára biztosítja a kézfertőtlenítő 

szereket és a (saját kollégáink által készített, mosható) védőmaszkokat. 

2.5. A tanulószobákban az eredeti elrendezés is lehetővé teszi a szociális távolság megtartását. 

2.5.1. Az étterem előtt és az étteremben (illetve a beköltözés napján a társalgóban) színes 

jelzőcsíkkal jelezzük a várakozás helyét.  

2.5.2. Ügyintézési céllal az irodákban, nevelői szobákban kizárólag 1 fő tanuló tartózkodhat. 

2.6.1. A Davidikum gondoskodik megfelelő, virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és egyéb 

takarítószerek beszerzéséről, amelyek használatát kötelezővé teszi a takarítószemélyzet 

számára a gyártó által előírt módon, koncentrációban, gyakorisággal és behatási idővel. 

2.6.2. A Davidikum a járványügynek megfelelő takarítási rendet dolgoz ki, amelyet a 

takarítást végző személyzetnek maradéktalanul be kell tartania. Annak betartásáért és 

ellenőrzéséért a gondnok, illetve az intézményvezető felel. 

2.6.3. A takarítási rend szabályozza a gyakran érintett felületek (ajtókilincs, kapcsolók, 

fogantyúk, korlátok stb.) fertőtlenítésének módját és az elvégezett munka ellenőrzését.  

2.6.4. Tartalmazza a kollégiumi szobákban és a közösségi terekben való felület-fertőtlenítés 

módját, gyakoriságát és felelőseit. 

2.7. A rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetést a Davidikum a takarítási 

rendben is előírja, és kötelezővé teszi azt a nevelők, takarítók számára. 

2.8. A mosdókban kéztörlésre egyszer használatos papírtörlőt rendszeresítünk. 
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2.9. Az épületben a szinteken a tájékoztató felületen teljes körű tájékoztatást kapnak a 

járványhelyzettel összefüggésben meghozott intézkedésekről, a speciális házirendről, 

valamint az intézmény által megtett intézkedésekről. 

 

3. A kollégium működtetésére irányuló intézkedések 

 

3.1. Az EMMI rendelkezésnek megfelelően kizárólag egészséges, az új típusú koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. 

3.2. A beköltözésnél minden belépőnek testhőmérsékletet mérünk, dokumentáljuk, majd az 

ezt követő regisztráció során a társalgóban nyilatkozat kitöltésére kerül sor. A tanulóval csak 

1 szülő léphet be az intézménybe! 

3.3. A tanulók és az állandó bentlakók (egyetemisták) testhőmérséklet mérését naponta 

végezzük az intézménybe történő belépéskor. 

3.4. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő-és 

illemhelyiségekben a bentlakók és nevelők felelőssége a távolságtartás szabályainak 

betartása! Erre plakátokon hívjuk fel a figyelmet. 

3.5. Az étteremben jelzőcsíkokat ragasztunk fel, amely felhívja a figyelmet a megfelelő 

védőtávolság megtartására. Az asztalok felét kivesszük, hogy a szociális távolság itt is 

tartható legyen. A vacsora külön időpontban van a lányoknak és a fiúknak.  

3.6. A kollégium elhelyezés során törekszünk arra, hogy egy szobába azonos iskola tanulói 

(lehetőség szerint osztálytársak) kerüljenek egy-egy kollégiumi szobába.  

3.7. Az ajánlásnak megfelelően a férőhelyek 5 %-át üresen tartjuk elkülönítési és hatósági 

karantén céljából. 

3.8. A takarítási protokoll kitér a kollégiumi szobákban és a közösségi terekben, közös 

használatú helyiségekben való felületfertőtlenítés módjára, gyakoriságára és felelőseire. 

3.9. Fertőzésgyanú esetén a kollégiumi igazgató azonnal elrendeli az elkülönítést, illetve az 

elkülönítésre szolgáló helyiség elhagyásának tilalmát, a kollégiumi nevelő pedig értesíti a 

kollégiumi orvost, szülőt. 

3.10. Az a tanuló vagy munkavállaló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági 

házi karantén esetén a járványügyi megfigyelést feloldó határozat szükséges. 
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4. A tanórákkal kapcsolatos intézkedések 

 

4.1. A Davidikum közzéteszi honlapján a 2020/2021. tanév rendjét. A rendelkezések szerint 

hagyományos tanévre készülünk 2020. augusztus 31-ei kezdéssel. 

4.2. A rendelkezéseknek megfelelően az intézménybe történő beköltözéskor a kollégium a 

nyilatkoztatja a tanulót/szülőt arról, hogy a beköltözést megelőző két hét során járt-e külföldi 

országban. 

4.3. A tanulószobákban és a szobákban való tartózkodás rendje szabályozva van a 

mellékletekben. 

4.4. Amennyiben szükséges és a helyzet indokolja, átállunk a digitális munkarendre.  

 

 

Mellékletek: 

- Riasztási protokoll 

- Tudnivaló diákoknak 

- Tudnivaló nevelőknek 

- Tudnivaló egyetemistáknak 

- Tudnivaló szülőknek 

- Tudnivaló takarítóknak 

- Tudnivaló irodai dolgozóknak, karbantartóknak 

- Tudnivaló portásoknak 

- Egészségügyi nyilatkozat 
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MÓDOSÍTÁS 

A DAVIDIKUM RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 

INTÉZKEDÉSI TERVE 2021/2022.  

 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott a köznevelési intézményekben a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend alapján 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott ajánlás (VIII./4541/2021/KOAT 

iktatószámú, 2021. augusztus 25-ei miniszteri levél) alapján, a következőképpen módosítjuk 

intézményünk korábbi Intézkedési tervét. 

A testhőmérséklet mérés és a kötelező maszkhasználat jelenleg nem indokolt, az Intézkedési 

terv következő pontjai:  2.2.; 2.3.; 3.2.; 3.3.; 4.2.  érvényüket vesztik, de szükség, ill. 

jogszabály változás esetén ismét bevezetjük.  

A 4.1. a következőképpen módosul: 

4.1. A Davidikum közzéteszi honlapján a 2021/2022. tanév rendjét. A rendelkezések szerint 

hagyományos tanévre készülünk 2021. augusztus 31-ei kezdéssel. 

 

Dobosné Burján Adrienn  

                                                                                                                 igazgató 

 

Veszprém, 2021. augusztus 30. 

 


