INTEZKEDESI TERV
L2020/2021. TANEVBEN
A Cseri Uti Koll6giumban
e IAnvANTUGYI KESZ ENLET IDEJEN ALKALMAZAND O ELJARASRENDR6L
Kedves Sztil6k!

A koll6giumokba kizar6lag eg6szs6ges, rij tipusri koronavirus megbeteged6s tiineteket
nem mutat6, mag6t egdszs6gesnek 6rzo szem6ly kcilttizhet be. A bek<ilt<iz6sen6l az
i.igyeletes nevelo - ttinetek esetleges megl6t6rol - kikdrdezi a bekolt<izo tanul6kat,
testhom6rdst v6gez, melyet dokument6l.
o

Bekriltriz6skor a sziil6 a l6pcs6ig kis6rheti gyermekdt!

a

A szob6kban alltszftmot
me

a rendelkezesre 6116 f6r6helyek kihasznillilshra tdrekedve, a

gfelelS hi gi6n6s szab6lyok betart6sa mellett hatdr ozzuk meg.

Ha koll6giumban, z6rt t6rben rendezv6ny van, vagy tcibU szemdly egyiittesen

tart6zkodik 6s a 1,5 m6teres v6dot6vols6g nem tarthat6, a maszk hasznSlata javasolt.

A

k<izcis

haszniiati helyis6gekben, igy az etkezobends az eg6szs6gtigyi, fiird6-

6s

illemhelyis6gekben is t6rben 6s id6ben lehet6s6g szerint tarts6k be a bentlak6k a
trivol s6gtart6s szabiilyait.

fert6tlenitjiik!

o

A krizris hasznSlatri helyis6geket fokozottan takaritjuk

a

A kdzdssdgi helyekn6l virucid hatdsri kezfertotlenit6 k6sztil6ket helyeziink el.

a

Mindenki fokozottan figyeljen
6s a

a

6s rendszeresen

koll6giumi helyis6gek/szobiik 6lland6 szell6ztet6sre

megfelel6 higi6ni6s szab6lyok betartrisra.

Felhivjuk

a

koll6giumban 1ak6 tanul6k figyelm6t, hogy ha b6rmilyen betegsdgre utal6

panaszuk van, azt azorral jelezzek a nevel6tan6rnak!

A tanul6k eg6szs6gvddelm66rt

a

kolldgium a felelos a sztil6 helyett, ez6rt a

csoportvezet6k 6s a nevel6k ir lak6kat naponta kik6rdezik (sz6ban) eg6szs6gi

6llapotukr6l 6s sziiks6g szerint, panaszok esetdn testh6m6rs6klet m6r6st v6geznek
rajtuk, amit elt6r6s eset6n dokument6lnak. A koronavirus megbeteged6s tiineteit
mutat6 gyermeket azottnal elkiil<initik. A koll6gium azonnalti$5koztatja sziil6ket
arr6l, ha gyermektikn6l tiineteket 6szlelnek, hogy az NNK aktu6lis eljar6srendje
alapj itn gondo skodj anak orvo si vizsg6latr6 L

A sziil6 k<iteles a koll6giumot 6rtesiteni,ha
isazolt fert6z6s van.

a gyermekn6l koronavfrus-gyanri vagy

Amennyiben felmeriil a COVID-I9 fertozes gyanirja, fontos, hogy megfelel6
felk6sztilts6ggel rendelkez6 eg6szs6giigyi dolgoz6 kertiljdn 6rtesft6sre. A hdziorvos,

h6zi gyermekorvos, illetve a kezel6orvos jogosult a COVID-I9 fertozes gyanijilra
vonatkoz6an nyilatkozni. Amennyiben fenn6ll a gyanf, nekik kdteless6gtk az NNK
6ltal kiadott aktuSlis elj 6r6srendnek me gfelel6en elj rirni.

A gyermek

a

koll6giumba

-

hasonl6an m6s megbetegeddsekhez

-kizar6lagorvosi

igazol6ssal t6rhet vissza, melyet azintlzmenyek el kell fogadnia, azt saj6t hat6skrirben
nem bfr6lhatja

feltl.

Jelen int6zked6si terv (protokoll) m6dositiisigvagy visszavon6sig marad 6rv6nyben, a

m6dosit6saraajhwinyngyi helyzet alakullsrit6l fiigg6en, atapasztalatok figyelembevdtel6vel
keriil sor.
Kaposvilr, 2020. 08.26.

