
Tudnivaló egyetemistáknak, esti tagozatos diákoknak 

- Az intézményt csak egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy 

látogathatja. 

- TILOS az intézmény területére belépni és ott tartózkodni az alábbi tünetekkel: köhögés, 

nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- 

vagy szaglászavar, émelygés, hányás és/vagy hasmenés. 

- Az épületbe lépéskor és étkezés előtt ajánlott kézfertőtlenítés/szappanos kézmosás. 

- Az 1,5 m-es védőtávolság megtartására minden helyiségben, minden időben törekedni kell! 

- A szobák rendben tartása minden hallgató feladata és a szobákban lakók felelőssége! 

- Az otthonról hozott ágytakarót MINDEN REGGEL HASZNÁLNI KELL beágyazás után! 

- Csak indokolt esetben lehet más szobájában bent tartózkodni (pl. együtt tanulás), a 

megfelelő távolság betartásával, egyéb esetekben NEM! A szobákban az ott lakókon kívül 

szükség estén csak plusz 1 fő tartózkodhat! 

- Amennyiben étkezést is igényelnek egy asztalnál lehetőség szerint egy szobában lakók 

étkezzenek, és ne a középiskolásokkal egy időben, reggel 7.30 után, este pedig 19 óra után. 

- Az esti vacsorát csak abban az esetben tudják félretenni, ha saját névvel ellátott dobozt ad le 

a hallgató a konyhán! 

- Az esti ima ideje alatt a kápolnában, ill. a társalgóban és a földszinti folyósón jelenleg a 

maszk használata nem kötelező. Jogszabályváltozás következtében ez módosulhat. 

- A szinteken lévő teakonyhákban egyszerre max. 2-3 fő tartózkodhat! 

- A konditeremben egyszerre 2 személy tartózkodhat, belépéskor kézfertőtlenítő használta 

kötelező, edzés után a használt tárgyakat fertőtlenítő kendővel végig kell törölni! 

- A könyvtárba csak nevelőtanári felügyelettel lehet bemenni! 

- Fokozott figyelmet kell fordítani a szellőztetésre (reggel, délutáni visszaérkezéskor, este)! 

 - Ha valaki nem érzi jól magát, az ügyeletes nevelőtanárnak azonnal jeleznie kell! 

- A mosdók, fürdők használata során is törekedjenek a 1,5 m védőtávolság betartására!  

- Vendégeket NEM LEHET fogadni!  

- A kollégium által biztosított kézfertőtlenítőket használják! 

 

         

        Dobosné Burján Adrienn 

Veszprém, 2021. augusztus 30.     igazgató 

 



Megismerési nyilatkozat 

 

A Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium által kiadott Tudnivalókat 

megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a kollégiumban lakásom során 

köteles vagyok betartani. 
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