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A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző személyt költöztetünk be.  

 

A beköltöztetésre vonatkozó rendkívüli intézkedések:  

- A kollégiumba érkező tanulókat a bejáratnál érintésmentes testhőmérséklet-vizsgálatnak 

vetjük alá. Amennyiben emelkedett testhőmérsékletet mutatnak (37,5 ºC-tól), a területileg 

illetékes járványügyi osztályra irányítjuk a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a 

továbbiakban: NNK) eljárásrendje szerint. Ilyen esetben a tanuló beköltözése nem lehetséges.  

- A testhőmérsékleti ellenőrzést követően a hallgató köteles átadni a kitöltött, aláírt 

járványügyi nyilatkozatot a beköltöztető tanárnak.  A kérdőív egyes kérdéseire adott igenlő 

válasz esetén e beköltözés nem lehetséges. A külföldről beutazó hallgatók kötelesek átadni a 

beköltözéshez előírt negatív koronavírus-teszteket vagy a beköltözést megelőzően legalább 14 

napos magyarországi tartózkodásról szóló igazolást.  

- A beköltöző személy a beköltözési folyamat során végig köteles orrot- és szájat eltakaró 

maszkot (vagy sálat, kendőt) viselni, amelyet önmaga számára köteles biztosítani. A 

Diákotthon emeleti területén kizárólag csak a beköltöző tanuló lehet jelen, kísérő nem.  

 



 

-  A beköltöztetés során a 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező. 

- Nyomatékosan kérjük, hogy a kollégiumba csak a feltétlenül szükséges csomagokat, 

személyes tárgyakat hozzák be, felkészülve arra is, hogy egy esetleges újabb járványügyi 

rendelkezés esetén a tavalyi tanévhez hasonlóan a kollégiumokat akár azonnal, teljesen ki kell 

üríteni.  

- Kollégiumba történő beköltözés szempontjából minden olyan tanulót külföldi diáknak 

tekintünk, aki külföldi lakcímmel (régebbi elnevezés szerint külföldi állandó lakhellyel) 

rendelkezik vagy a beköltözését megelőző 14 napban külföldön járt.  

- A beköltözési szabályok esetében alkalmazzuk a jogszabályok által megállapított, zöld, 

sárga és piros országbesorolást. Amennyiben a tanuló beköltözésekor a jogszabályok más 

besorolási rendet írnak majd elő, akkor a jelen dokumentumban foglalt rendelkezéseket 

értelemszerűen kell alkalmazni.  

- Egy adott ország besorolását a tanuló beköltözésének napján kell vizsgálni.  

- Zöld besorolású országból érkező tanuló szabadon beköltözhet a kollégiumba.  

- Sárga és piros besorolású országokból érkező tanuló két, a beköltözése előtt legfeljebb öt 

nappal, legalább két nap különbséggel magyar vagy angol nyelven készült negatív 

koronavírus-teszt átadásával vagy a beköltözést megelőzően legalább 14 napos magyarországi 

tartózkodás magyar vagy angol nyelvű igazolásával költözhet be. A magyarországi 

tartózkodást nem magánlakás esetén hivatalos szervezet (pl. nyári kollégium igénybevétele 

esetén az adott kollégium vezetője, ügyintézője), magánlakás esetén hivatalos szervezet (pl. 

rendőrség, települési önkormányzat, járványügyi szervezet) vagy a lakás tulajdonosa 

igazolhatja. Amennyiben az igazolást a lakás tulajdonosa (pl. főbérlő) állítja ki, úgy 

mellékelni kell az adott lakásra vonatkozó tulajdoni lap és a főbérlő személyi igazolványának 

másolatát is. A beköltöztető tanár szükség esetén kérheti a beköltöző hallgató útlevelének, a 

határátlépési pecséteknek a bemutatását.  

- Hatósági házi karanténnak a kollégiumban történő letöltésére továbbra sincs lehetőség.  

- A tanuló köteles saját szobáját fokozottan tisztán tartani, amelyet az Intézmény munkatársai, 

megbízottai rendszeresen ellenőriznek.  

 

 



 

Tanév közbeni eljárások a kollégiumban:  
 

- A kollégiumban lévő összes közös helyiségben kötelesek a bentlakók a 1,5 méteres 

távolságot betartani, ahol ez nem lehetséges, kötelező a maszk viselése.  

- Szükség esetén biztosítjuk az elkülönítés lehetőségét saját vizesblokkos szobában (orvosi 

szoba) 

- Fertőzésgyanú esetén az ott dolgozó nevelőtanárnak vagy megbízottjának kell a tudomására 

hozni a fertőzés gyanúját, aki gondoskodik az érintett tanuló(k) lehető leggyorsabb 

elkülönítéséről és ezzel párhuzamosan az NNK hatályos eljárásrendje alapján megteszi a 

szükséges intézkedéseket.  

- A szülői/gondviselői kollégiumi ügyek intézésének elsődleges módja a telefonálás, az 

elektronikus levelezés. Személyes jelenléttel történő ügyintézés csak rendkívül indokolt 

esetben történhet.  

- Személyes ügyintézés céljából érkezőknek a kollégiumi irodában orrot-szájat takaró maszk 

folyamatos viselése kötelező. A kollégiumi irodában történő ügyintézés során is a 1,5 méteres 

távolság tartása kötelező.  

- A tanuló köteles saját szobáját fokozottan tisztán tartani, amelyet az Intézmény munkatársai, 

megbízottai rendszeresen ellenőriznek.  
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