
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság 
 

(9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) 

 

által fenntartott 

 

 

 

 

Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG  

Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium 
 

(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 24.) 

 

OM száma: 203365 

 

 

 

 

 

 

Járványügyi készültséget kezelő  

intézményi intézkedési terv 
 

 



2 

 

Tartalom 

1. Az intézkedési terv célja, hatálya, érvényessége ................................................................ 3 

2. Általános rendelkezések ...................................................................................................... 3 

3. Az intézménybe történő belépés ......................................................................................... 3 

4. A tanórák megszervezése .................................................................................................... 4 

Elméleti órák .......................................................................................................................... 4 

Gyakorlati órák a tanműhelyben ............................................................................................ 4 

Testnevelés órák, délutáni sportfoglalkozások ....................................................................... 5 

5. A kollégiumra vonatkozó előírások .................................................................................... 5 

6. Étkeztetés ............................................................................................................................ 6 

7. Intézményi takarítás ............................................................................................................ 6 

8. Titkársági ügyintézés .......................................................................................................... 7 

9. Záró rendelkezések ............................................................................................................. 7 

10. Mellékletek ...................................................................................................................... 8 

 

 

  



3 

 

1. Az intézkedési terv célja, hatálya, érvényessége 
Jelen dokumentum célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI.17.) 

Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a Kiskunfélegyházi 

Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégiumban biztosítsa az oktatás 

folyamatában részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi és jogbiztonságának védelmét, 

az oktatás folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint 

lehetőleg megakadályozza a koronavírus világjárvány további terjedését. 

Az intézkedési terv előírásai kötelező érvénnyel kiterjednek az intézménnyel jogviszonyban 

álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, igénybe veszik 

helyiségeit, létesítményeit. 

A 2020. augusztus 18-án elfogadott, majd 2020. október 1. hatállyal módosított intézkedési terv 

– jelen dokumentumban rögzített - módosítása 2021. május 10-től lép hatályba, és annak 

módosításáig vagy visszavonásáig érvényes. 

2. Általános rendelkezések 
- Az alábbiakban részletezett, az egészség megőrzését célzó intézkedések, a vonatkozó 

jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező. 

- Intézményünk épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. 

- A személyi higiéné betartása iskolánk közösségének minden tagja részéről alapvető 

elvárás. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos 

kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének 

kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) 

használatára vonatkozó szabályok betartását. 

- A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül 

fontos a vírus tovább terjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait 

figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani. 

- Az intézménybe érkezőket a portás tájékoztatja a Járványügyi készültséget kezelő 

intézményi intézkedési terv alapján a szükséges tevékenységekről (maszk használata, 

kéz fertőtlenítése, testhőmérsékeltmérés), továbbá minden érintett helyiségben 

informatív módon tájékoztatást adunk a helyes kézmosás folyamatáról. 

3. Az intézménybe történő belépés 
- A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 484/2020. (XI. 10.) 

kormányrendelet értelmében az intézménybe csak abban az esetben lehet belépni, ha az 

illető személy testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket.  

- A rendelet értelmében az intézménybe történő belépés során azt a kiskorú tanulót, 

akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket, a többi tanulótól el kell különíteni, a nagykorú személy pedig 

nem léphet be az intézmény területére. A kiskorú tanuló szülőjét vagy a törvényes 

képviselőjét távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. 

- A rendelet előírása szerint az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát 

a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. 
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- Az országos tisztifőorvos 37,8 Celsius fokban határozta meg azt a testhőmérséklet 

értéket, amelynél az intézkedés hatályba lép.  

- A főépületbe történő belépés a főbejáraton, a kosárpálya felőli, illetve a konyhánál lévő 

ajtókon történhet. A kerékpárral érkezők kivételével lehetőség szerint mindenki a 

főbejáratot használja. 

- A főépület bejáratainál és a tanműhely bejáratánál beosztás szerint technikai kollégák 

végzik a testhőmérsékletmérést. 

- Az esetlegesen 37,8 Celsius fokot elérő vagy azt meghaladó mért érték esetén a portánál 

történik meg az illető személy elkülönítése. A mérést néhány perc elteltével meg kell 

ismételni. Amennyiben a megismételt mérésnél is az érték eléri a 37,8 Celsius fokot 

vagy azt meghaladja, akkor kiskorú tanuló esetén haladéktalanul értesíteni kell a szülőt, 

nagykorú személynek pedig azonnal el kell hagynia az intézmény területét. Az értesítés 

az iskolatitkárok feladata.  

4. A tanórák megszervezése 
- A tanórákon való részvétel minden az intézményben tartózkodó, egészséges diák 

számára kötelező. 

- A tanítási órák alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-

használatot folyamatosan ellenőrizze. 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre, ami minden esetben a foglalkozást tartó oktató feladata. 

- Intézményünk minden oktatási helyiségében biztosítjuk az alkoholos kézfertőtlenítés 

lehetőségét. Amennyiben a kézfertőtlenítő szer kifogy az adagolóból, akkor az adott órát 

tartó oktató feladata, annak újra töltetése a gazdasági irodában. Az oktatónak 

kötelessége az adagolót feltöltött állapotban a következő foglalkozást tartó oktató 

számára átadni az óra megkezdése előtt. 

- A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani 

szükséges. 

Elméleti órák 

- A tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével 

lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Amennyiben a 1,5 

méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. A 1,5 méteres 

védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók számára a maszk 

viselése ajánlott. 

- A tanulók egymás eszközeit nem vagy csak fertőtlenítést követően használhatják. 

Gyakorlati órák a tanműhelyben 

- A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános 

higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a 

szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés elvégzése, melynek feltételeit a 

gyakorlat helyszínén biztosítjuk. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres 

védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása 

esetében ajánlott. 
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- A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni 

védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. 

- A gyakorlat során az esetlegesen egymásnak átadott vagy közös használatú eszközöket 

– amennyiben azt nem károsítja – az oktató virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel 

tisztítja le. 

- A gyakorlati órán használt eszközök fertőtlenítése a foglalkozás végén kötelező.  

Testnevelés órák, délutáni sportfoglalkozások 

- A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében a testnevelők előnyben részesítik a 

kiscsoportos tevékenységeket. A foglalkozások során törekednek a kb. 1,5-2 méteres 

védőtávolság folyamatos betartására. 

- A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testnevelők a testi kontaktus nélkül 

megvalósítható feladatokra helyezik a hangsúlyt. 

- A testnevelés órán használt sporteszközök fertőtlenítése az óra végén kötelező. 

- A konditerem használata a tilos. 

5. A kollégiumra vonatkozó előírások 
- A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat.  

- A kollégiumi beköltözéskor minden diáknak – kiskorú diák esetén a szülőnek – 

nyilatkoznia kell az 1. számú mellékletben lévő kérdőív kitöltésével.  

- A beköltözésnél, valamint naponta a szilenciumot megelőzően a csoportvezető 

nevelőtanár ellenőrzi a csoportjában jelenlévő kollégista diákok testhőmérsékletét és a 

rendszeresített nyomtatványon (2. számú melléklet) dokumentálja az eredményt. Ha egy 

tanuló – egyéb elfoglaltsága miatt – nem vesz részt a szilenciumon, akkor a kollégiumba 

történő visszaérkezésekor kell a testhőmérséklet ellenőrzést elvégezni és dokumentálni. 

- Az esti létszámellenőrzéskor szintén testhőmérsékletmérést végez a nevelőtanár. 

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

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

kötelező. 

- A közös használatú helyiségekben, így a közösségi térben és a fürdő- és 

illemhelyiségekben is térben és időben kötelesek betartani a bentlakók a távolságtartás 

szabályait. A fürdőhelyiséget a fürdési rendben meghatározott időszakban vehetik 

igénybe a diákok. 

- A kollégium folyosóján a virucid hatású kézfertőtlenítő adagoló ellenőrzése és szükség 

szerint annak utántöltése a kollégiumi ügyelő feladata. Amennyiben az ügyelő 

munkaidőjén kívül fogy ki a fertőtlenítőszer az adagolóból, akkor annak utántöltése az 

adott napon éjszakás kollégiumi nevelőtanár feladata.  

- A tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni a kollégiumban lévő 

betegszobában, és azonnal értesíteni kell az iskolaorvost, valamint a gondviselőt. 

- A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően kell megszervezni. 
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- Fertőzésgyanú esetén a riasztási protokoll (3. számú melléklet) szerint szükséges eljárni, 

melynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel 

párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) 

eljárásrendje alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele. 

- Külföldi állandó lakcímmel rendelkező diákok csak negatív koronavírus teszt 

eredménnyel költözhetnek be a kollégiumba.  

6. Étkeztetés 
- Az étkezés előtt és után az étkező előterében található mosdóknál a kézmosás és egyéb 

kézfertőtlenítési lehetőség használata kötelező. 

- Az étkezés során törekedni kell a 1,5 méteres távolság megtartására. 

- A sorban állásnál a védőtávolság megtartása kötelező. 

- Az ebédlőben csak az étkezés idejéig lehet tartózkodni, az étkezés befejezését követően 

az ebédlő területét azonnal el kell hagyni. 

7. Intézményi takarítás 
- Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények, ebédlő és annak 

előterének tisztaságára. A takarítást virucid hatású felületfertőtlenítő szerekkel és 

takarítószerekkel kell elvégezni. Minden oktatási helyiségben a délutáni takarítás során 

ellenőrizni kell, hogy a virucid kézfertőtlenítő szert tartalmazó flakon töltött állapotban 

van-e, amennyiben nem, akkor szükséges annak újra töltése. 

- A meghatározott nyilvános helyeken virucid kézfertőtlenítő szert kell kihelyezni és 

naponta ellenőrizni kell azok rendelkezésre állását, az ellenőrzést dokumentálni kell az 

erre rendszeresített nyomtatványon (4. számú melléklet). Az ellenőrzést a területért 

felelős intézményi takarító végzi és dokumentálja. Az alábbi virucid kézfertőtlenítő 

szert tartalmazó adagolókat szükséges 2 óránként ellenőrizni: 

o a tanműhely földszinti folyosóján elhelyezett adagoló 

o a tanműhely bejáratánál elhelyezett adagoló 

o magasföldszinti adagoló a porta mellett 

o magasföldszinti adagoló a bejáratnál 

o magasföldszinti adagoló a titkárságnál 

o a tanulmányi szinten lévő adagoló 

o az ebédlő előterében lévő adagoló 

o a tanári bejáratánál lévő adagoló 

o a kollégiumban elhelyezett adagoló 

o a büfénél elhelyezett adagoló 

- A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni 

(ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok, automaták) kell virucid fertőtlenítőszerrel. 

Ennek dokumentálása a rendszeresített nyomtatványon történik.  

- Az informatikatermekben lévő eszközök minden órát követően fertőtlenítésre kerülnek 

az intézmény által biztosított fertőtlenítő kendővel. Ennek megvalósítása az órát tartó 

oktató feladata az órát követően. 

- A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek higiéniai állapotának fenntartása 

során az előírt takarítási útmutató (5. számú melléklet) teljes körű betartása szükséges.  
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8. Titkársági ügyintézés 
- A hivatalos ügyintézés céljából érkezőknek az intézményben maszk viselése és a 

kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.  

- A titkárságon egy időben két személy tartózkodhat ügyintézés céljából, akiknek a maszk 

viselése kötelező. 

- A titkárságra ügyintézésre érkező diákok kötelesek az iroda bejáratánál kihelyezett 

kézfertőtlenítőt használni. 

9. Záró rendelkezések 
Jelen Járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervet rendszeresen felül kell 

vizsgálni, amennyiben szükséges ki kell egészíteni és aktualizálni kell a járványhelyzet 

alakulásához igazodva. 

 

A Járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv jelen módosítása - a fenntartó 

jóváhagyását követően - 2021. május 10-én lép hatályba. 

 

Kiskunfélegyháza, 2021. május 5. 

 

P.H. 

  ..............................................  

 Rokolya Csaba 

 igazgató 

 

A Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium 

járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervét a Magyar Bencés Kongregáció 

Pannonhalmi Főapátság egyházi intézményfenntartó képviseletében 2021. május 10. hatállyal 

jóváhagyom. 

 

Pannonhalma, 2021. május 5. 

 

 

  .......................................................  

 Hortobágyi T. Cirill 

 főapát 

 fenntartó 
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10. Mellékletek 


