
Tudnivalók a kollégiumba történő beköltözéshez 

 

Kedves Kollégisták! 

 

2020. szeptember elsején megkezdődik a 2020/2021-es tanév. Sajnos ebben a tanévben 

rengeteg új szabályt is be kell tartanunk. 

Beköltözés időpontja: 2020. augusztus 31. (hétfő) 13:00-tól 19:00-ig. 

A kollégiumi beköltözés során be kell tartani a 1,5 méteres távolságot, így előfordulhat, hogy 

néhány percet várni kell a kollégiumi szintekre történő belépéshez. 

A beköltözés előtt szükséges: 

 adategyeztetés 

 nyilatkozatok kitöltése (étkezés, covid, a behozott műszaki cikk érintésvédelme, stb)   

A kollégistával egyszerre maximum két, maszkot viselő hozzátartozó léphet a kollégiumi 

szintekre. A szobát a lehető legrövidebb idő alatt kell elhagyniuk. 

A különös helyzetre való tekintettel kérem, hogy ezen a napon minden kollégista jelenjen meg! 

A továbbiakban természetesen a hétfő reggeli visszaérkezés is lehetséges lesz. 

Az elsősöknek szóló hagyományos kollégiumvezetői tájékoztató helyett írásos tájékoztatót 

kapnak a szülők. 

 

A rengeteg betartandó szabály közül néhány (bővebben később): 

Tilos a mások szobájába történő belépés! 

Közös helységekben törekedni kell a 1,5 méteres távolság betartására. 

A konyhai „közös kollégiumi” eszközök nem lesznek használatban. Ha sütni/főzni szeretnél, 

hozz magaddal edényt és mosogatószert! 

A kollégiumokban lakó tanulók bármilyen betegségre utaló panaszukat azonnal jelezniük 

kell a nevelőtanárnak! 

Fertőzésgyanú esetén megtörténik az érintett lehető leggyorsabb elkülönítése, ezzel 

párhuzamosan az NNK honlapján elérhető általános eljárásrend alapján kell intézkednünk. 



Étkezés: 

2020. szeptember 2-től lesz biztosítva azok részére, akik beköltözéskor (legkésőbb 

szeptember elsején, 12:00-ig) igénylik azt. A beköltözés napjára és az első iskolanapra így 

készüljetek! 

Az étkezési díj fizetése kizárólag átutalással lesz lehetséges.  

A kedvezményes étkezés igényléséhez szükséges papírok, igazolások leadása is ekkor történik 

meg. 

Covid nyilatkozat 

A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. Így beköltözéskor nyilatkozni kell az 

egészségi állapotról, ekkor a kollégisták testhőmérsékletét is megmérjük. 

Mit hozz magaddal? 

Röviden: ami feltétlenül szükséges. Fel kell készülnünk arra, hogy bármikor előállhat a 

márciusi állapot, így ismét egyetlen nap alatt kell kiköltöznötök. 

Hosszabban:  

 maszk 

 megfelelő mennyiségű ruha, pl.: 

o 1 heti fehérnemű 

o pizsama 

o szabadidő ruha 

 tisztasági felszerelés: 

o szappan – kézfertőtlenítő, tusfürdő 

o fogkrém, fogkefe 

o törölköző 

o papucs 

o papír zsebkendő 

o eü. papír 

 alvás: 

o lepedő, ágyneműhuzat garnitúra (párna, paplan) 

 étkezés: 

o pohár, tányér, szalvéta, mosogatószer, mosogatószivacs 



 egészségügy: 

o rendszeresen szedett gyógyszer (a nevelőnek is jelezni kell!) 

 egyéb fontos: 

o személyes okmányok 

o a minimális költőpénz (igények szerint) 

o lakat 2 kulccsal, az egyiket a nevelőnek le kell leadni (tartalék) 

 

Szombathely, 2020. 08. 25. 

 Tolnai Balázs  

 kollégiumvezető 

 

 


