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1. Fokozott takarítás és fertőtlenítés
-

Alapos mindenre kiterjedő takarítás és fertőtlenítés elvégzése. Felelős: takarítónő. Takarító és
fertőtlenítő szerek folyamatos biztosítása. Felelős: gazdasági vezető.

2. Az intézmény látogatása
-

A diákotthonba csak egészséges diák - hallgató léphet be. Belépéskor testhőmérséklet kontroll.
A tünetet mutató hallgatókat azonnal elkülönítjük és az aktuális eljárásokat követjük.
Látogatókat nem lehet fogadni az intézmény területén. Minden dolgozónak, diáknak,
hallgatónak kötelező szájmaszkot viselni a közösségi zárt területeken és a folyosókon. Ha mégis
előfordul, hogy nincs maszk, az intézmény vezetőjétől vagy a portán kell kérni. Ügyelni kell a
minimum 1,5 méteres távolság betartására. Az esti beérkezést 23:45 órára korlátoztuk.

3. Fertőtlenítő pontok felszerelése
Az intézmény különböző pontjain felszerelt érintésmentes fertőtlenítő adagolókat és egyéb
kihelyezett kézfertőtlenítőket kötelező használni, különös figyelemmel az épületbe belépéskor.
Ezek feltöltöttségét folyamatosan ellenőrizni kell. Felelős: ápolónő, karbantartó.
4. Kilincsek és kulcsok rendszeres fertőtlenítése
A gyakran érintett (kilincsek, kapcsolók, kávégép, kulcsok, elektromos ajtó nyitó gomb, korlátok)
felületek rendszeres fertőtlenítése (fertőtlenítő spray biztosítása).
5. A karanténba helyezett hallgatókra vonatkozó szabályok
A karanténba helyezett hallgatókat a népegészségügyi előírásoknak megfelelően és az aktuális
kormányrendelettel összhangban kezeljük.
6. Étkezési és tisztálkodás higiénés szabályai
A fokozott és rendszeres fertőtlenítő takarításon kívül a teakonyha használata során, valamint
mosdók, mellékhelyiségek esetében a 1,5 méteres távolságot be kell tartani. A teakonyhában
egyszerre maximum 3 fő tartózkodhat.

7. Diákotthonba csak a koronavírus tüneteit nem mutató egészséges közérzettel rendelkező
diákok tartózkodhatnak.
A beérkezéskor és naponta a testhőmérséklet mérését elvégezzük. Felelős: ápolónő, kapuügyelet.
8. Fertőzés észlelése esetén azonnali elkülönítés szükséges és a járványügyi szabályoknak
megfelelően az azonnali tájékoztatást meg kell tenni az illetékes szerveknek.
Minden hallgatónak kötelessége azonnal jelezni, ha kontakt fertőzési érintettség áll fenn!
9. Zárt terű nagyobb létszámú rendezvények megtartását kerüljük.
A közösségi tájékoztatókat online és kisebb csoportokban tartjuk meg. A diákotthoni programok
szervezésénél elsődleges szempont a távolságtartás (legalább 1,5 m) betartatása. A sporteszközök
és helyszínek esetében rendszeres fertőtlenítést és létszámkorlátozást vezetünk be. A konditermet
maximum 3 fő használhatja egyszerre, rendszeres szellőztetés mellett. Zárt területek rendszeres
szellőztetését javasoljuk. Szorgalmazzuk a szabadban történő testmozgás elsődlegességét. A
dohányzóban maximum 5 fő tartózkodhat egyszerre, ahol ülőhelyet nem biztosítunk.
10. A járványhelyzettel kapcsolatos higiéniás szabályok

és intézkedések információit

mindenkihez el kell juttatni.
Szorgalmazzuk a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési és
tüsszentési helyes eljárást. Felhívjuk a hallgatók figyelmét a maszk használatának jelentőségére.
11. A teljes diáklétszám 5%-át befogadó elkülönítő szobát alakítottunk ki.
12. A járványügyi intézkedési tervet folyamatosan aktualizáljuk, illetve az intézkedéseket
folyamatosan dokumentáljuk.

