Iktatószám: IKT/5-768/98/2020.

3/2020. (IX. 4.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás
az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi Tudományegyetemen
alkalmazandó szabályokról
Jelen utasítás – a fenntartó által meghatározottakat is figyelembe véve – elsődleges szempontként
a Szegedi Tudományegyetemen (a továbbiakban: SZTE) az egyetemi polgárok élet-, egészség-,
személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és az
intézményi működés stabilitásának biztosítását, valamint a koronavírus világjárvány
továbbterjedésének megelőzését tartja szem előtt.
1. §
(1) Jelen utasítás hatálya az SZTE működési és képzési helyére, valamint az SZTE által fenntartott
és üzemeltetett összes intézményre, létesítményre terjed ki.
(2) Az SZTE által fenntartott köznevelési intézményekben az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által 2020/2021. tanévre vonatkozó járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
kibocsátott intézkedési tervben meghatározottakat kell alkalmazni.
1. Az SZTE feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos
környezet kialakítására vonatkozó általános szabályok
2. §
(1) Az egészség megőrzését célzó intézkedéseket, jogszabályokat, belső szabályozókat,
irányelveket, a Coronavírusügyi Operatív Bizottság (a továbbiakban: CÜOB) körleveleit minden
egyetemi polgár és minden az SZTE által fenntartott és üzemeltetett intézmény, létesítmény
területére belépő, illetve ott tartózkodó személy köteles betartani.
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szabályozók szükség szerinti kiegészítésére és rendszeres
aktualizálására a járványhelyzet alakulásához igazodva fokozott figyelmet kell fordítani.
3.§
(1) Az SZTE épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1.
melléklet tartalmazza.
(2) Amennyiben a koronavírusmegbetegedés fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak
az intézményben, akkor a 2. mellékletben meghatározottaknak megfelelően kell eljárni és a
járványügyi szabályoknak megfelelő eljárás lefolytatására kerül sor.
4. §
A személyi higiéné betartása az SZTE minden egyetemi polgára részéről kötelező. Ez magában
foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett
betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró
eszköz (a továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályokat is.
5. §
(1) Hivatali ügyintézés, egyetemi szolgáltatás igénybevétele céljából az SZTE épületeibe
belépőknek az intézmény területén a maszk viselése kötelező.
(2) A foglalkoztatottak számára a maszkviselés az alábbi tevékenységek végzése során minden
esetben kötelező:

1

Iktatószám: IKT/5-768/98/2020.

a) amennyiben ügyfélfogadási-ügyfélkapcsolati jellegű tevékenységet folytatnak, vagy vesznek
igénybe, illetve
b) pre-triázs vizsgálat lefolytatásában működnek közre.
(3) A maszkviselésre vonatkozó, az oktatás során alkalmazandó speciális szabályokat a 3.
mellékletben szereplő „Irányelvek a vegyes oktatáshoz a Szegedi Tudományegyetemen a
2020/2021. tanév őszi félévében” című dokumentum részletezi.
(4) A munkáltató biztosítja a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján az SZTE azon foglalkoztatottai
részére a maszkot, akik jelen utasítás alapján munkaköri tevékenységükből, feladataikból kifolyóan
maszkviselésre kötelezettek.
6. §
(1) Az SZTE épületeibe, vagy az épületek egyes helységeibe történő belépés feltételeként tartósan,
vagy ideiglenesen előírható az oda belépőknek pre-triázs vizsgálaton történő részvétel (pre-triázs
kérdőív kitöltése és testhőmérséklet mérése) kötelezettsége.
(2) Az SZTE könyvtáraiba történő belépéskor a pre-triázs vizsgálaton történő részvétel kötelező.
(3) Az SZTE kollégiumaiban a 3. mellékletben meghatározottak szerint kell pre-triázs vizsgálatot
végezni.
7. §
A megfelelő fizikai távolságtartás rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének
megakadályozásában, ezért a távolságtartásra vonatkozó szabályokat az intézmény területén
fokozottan szem előtt kell tartani. Így különösen
a) sorban állás esetén a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet a
hallgatók által látogatott forgalmas területeken (könyvtárakban, büfékben,
vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.) jól látható jelzéssel (pl.: felfestéssel,
figyelemfelhívó táblákkal) javasolt biztosítani.
b) a munkaállomásokat és a fogadóterületeket úgy kell kialakítani, hogy azok egymástól
legalább 1,5 méter távolságban helyezkedjenek el.
8. §
(1) A rendezvényeket – lehetőség szerint a szabadban – úgy szükséges megszervezni, hogy a
jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni
a javasolt védőtávolság (1,5 méter) betartására.
(2) A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvényeken a maszk használata kötelező.
(3) A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését azonban javasolt kerülni.
9. §
(1) A sport valamint a szabadidős létesítményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató,
magát egészségesnek érző személy, edző, közreműködő veheti igénybe. E tevékenységek során a
szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos tevékenységeket.
A foglalkozások, programok során törekedjenek a 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos
betartására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy
egyszerre minél kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.
(3) A tevékenységek megszervezése, engedélyezése során – lehetőség szerint – a testi kontaktus
nélkül megvalósítható szolgáltatások nyújtására javasolt hangsúlyt helyezni.
(4) A pihenőterek naponta többszöri átszellőztetése javasolt.
(5) A közös terek, öltözők, zuhanyzók, medencék, egyéb felületek, lábmosók higiéniai állapotának
fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a
tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges. A takarítási útmutató elkészítése,
elkészíttetése, valamint annak betartásának ellenőrzése a szolgáltatást nyújtó szervezeti egység
vezetőjének feladata.
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10. §
(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a közös használatú terek (öltözők, zuhanyzók, vizesblokkok,
egyéb területek) takarítására, higiéniai állapotának fenntartására és annak ellenőrzésére.
(2) Fokozottan kell ügyelni a munkahelyeken, valamint az oktatási, sport, könyvtári, levéltári,
múzeumi létesítményekben a takarítás megfelelő biztosítására, a megfelelő (virucid)
kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek
használatára.
(3) A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett
használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell
felhasználni.
(4) A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állása érdekében az
igények megfelelő rendben történő leadásáról az egységvezetők gondoskodjanak.
(5) A forgalmasabb területeken a gyakran érintett felületeket (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók,
fogantyúk, korlátok stb.) rendszeresen, naponta többször fertőtleníteni kell. A kávégépek,
italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges- legalább minden
szerviz után - virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálásáról a szervezeti egység vezetője
gondoskodik. A dokumentálás történhet úgy, hogy a szervezeti egység vezetője, vagy az általa
kijelölt személy naponta legalább egy alkalommal rögzíti, hogy a szabályoknak megfelelő takarítás
megtörtént, ezt a megfelelően vezetett készletnyilvántartás kiegészíti.
(6) A takarítási tevékenységgel kapcsolatos aktuális szabályokról a Műszaki Igazgatóság
naprakészen tájékoztassa az SZTE épületeinek, létesítményeinek takarításáért felelős
foglalkoztatottakat, vállalkozásokat.
11. §
(1) Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
(2) Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb
természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss
levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fancoil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő
utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy
a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét
gyakran ajánlott fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető
szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Mindezek
dokumentálása ellenőrzése a Műszaki Igazgatóság és az érintett szervezeti egység közös feladata.
12. §
Szervezeti egységenként az illetékes szervezeti egység vezetője gondoskodik a foglalkoztatottak
részére a munkavégzéshez szükséges mennyiségű védekezési eszközök (maszk, kézfertőtlenítő,
felületfertőtlenítő, kesztyű stb.) SZTE Beszerzési Igazgatóságtól történő beszerzéséről.
13. §
A szervezeti egységek vezetői gondoskodnak a jelen utasításban foglaltak megfelelő végrehajtása
érdekében a foglalkoztatottak rendszeres, valamint az intézményekbe és létesítményekbe érkezők
megfelelő tájékoztatásáról a követendő szabályokról, így a létesítmény aktuális házirendjéről, az
új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és létesítményre
jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról.
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2. Záró rendelkezések
14. §
Az utasítás 2020. év szeptember hó 4. napján lép hatályba.
Kelt: Szegeden, 2020. év szeptember hó 4. napján

Dr. Rovó László s.k.
rektor

Dr. Fendler Judit s.k.
kancellár

4

Iktatószám: IKT/5-768/98/2020.

1. melléklet a 3/2020. (IX. 4.) sz. rektori-kancellári együttes utasításhoz
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia olyan személynek, akinek új
típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban
tapasztalt magán ilyen tüneteket:
•
köhögés;
•
nehézlégzés, légszomj;
•
láz;
•
hidegrázás;
•
izomfájdalom;
•
torokfájás;
•
újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is
beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint
például:
•
émelygés,
•
hányás és/vagy
•
hasmenés.
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és
kövesse az utasításait.
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2. melléklet a 3/2020. (IX. 4.) sz. rektori-kancellári együttes utasításhoz

Intézményi intézkedési terv
1. Teendők akkor, ha az egyetemi polgárnál coronavírus fertőzés gyanúja merül fel.
A gyanú felmerülhet:
a) Pre-triázs során – kollégium, könyvtár, betegellátó szervezeti egység területére történő
belépéskor (kérdőív: 1. sz. melléklet)
b) Egyetemi polgár gyanús tünetet észlel magán
c) Egyetemi polgár coronavírus kontakttá válik
Teendő:
I. A dolgozó vagy hallgató, ha még nem lépett be az Egyetem területére, menjen haza, vagy
maradjon otthon és haladéktalanul értesítse háziorvosát. Az orvos döntése során a hatályos
NNK eljárásrendet veszi figyelembe, döntése lehet: 1. otthoni elkülönítés és önmegfigyelés,
amíg az orvos azt előírja, 2. az orvos értesítheti a területileg illetékes népegészségügyi
hatóságot, akik hatósági karantént rendelhetnek el, coronavírus PCR szűréssel vagy anélkül,
illetve 3. a háziorvos dönthet úgy, hogy a betegnél coronavírus fertőzés kizárható. A
coronavírus PCR vizsgálatot a háziorvos ill. hatóság döntése alapján a fertőzésgyanús
személy otthonában (saját lakás, albérlet, kollégium) az Országos Mentőszolgálat munkatársa
végzi el, vagy, ezirányú döntésük esetén a kijelölt mintavételi pontokon (Öthalmi úti
kollégiumban elszállásolt hallgatók számára az Öthalmi úti kollégium mintavételi pontján,
minden más kollégiumban elszállásolt hallgató számára az Apáthy István kollégium
mintavételi pontján, nem kollégiumban lakó egyetemi polgárok számára a Tisza Lajos krt.
107. alatti mintavételi ponton) történő személyes megjelenés során történik. A mintavételi
pontokra történő eljutás során az aktuális járványügyi szabályok betartása, szükség esetén az
útvonalengedélyben szereplő útvonal használata szükséges. A mintavételi pontokkal a
mintaveteli.jek@med.u-szeged.hu e-mail címen vehető fel kapcsolat.
Ugyanezen eljárásrend vonatkozik a külföldi hallgatókra is, akik számára a Klinikai Központ
illetékes munkatársai látják el a háziorvosi feladatokat. Azon hallgatók számára, akik a
lakóhelyüktől való nagy távolság miatt nem tudnak kapcsolatot létesíteni háziorvosukkal, a
Családorvosi Intézet keretében működtetett CallCenteren keresztül kapnak eligazítást
(telefonszám: 62/546-800. A CallCenter 0-24 órában működik, rajta keresztül elérhető
családorvosi ügyekben eljáró orvos (betegfelvilágosítás, önkéntes karantén javaslat adása,
tisztiorvosi hatósággal történő kapcsolattartás mikrobiológiai mintavételezés, hatósági
karantén elrendelése és feloldása, karanténban levő fertőzött személy telefonos orvosi
felügyelete ügyében) mindaddig, amíg a beteg saját családorvosa a fenti ügyek számára
elérhető lesz.
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Az 1. vagy 2. döntés esetén az eseményről a munkavállaló közvetlen munkahelyi vezetőjét, a
hallgató a kari tanulmányi osztályt köteles haladéktalanul tájékoztatni, akik szükség esetén,
az indokolt körben felhívják a figyelmet a fokozott önmegfigyelésre és a higiénés
rendszabályok további pontos betartására. A közvetlen munkahelyi vezető az egység HR
referensét, a tanulmányi osztály vezetője az oktatási igazgatót tájékoztatja napi
rendszerességgel a bejelentésekről.
II. Ha a gyanú akkor merül fel, amikor az egyetemi polgár az Egyetem területén tartózkodik:
II/a Kollégiumban lakó egyetemi hallgató haladéktalanul értesíti a kollégium igazgatóját. A
végleges döntésig a hallgatót ideiglenesen áthelyezik a kollégiumon belül kialakított „szürke”
szobába (olyan lakóhelyiségbe, ami nem feltétlenül felel meg a tartós karantén szabályainak,
hiszen ez csak két kollégiumban áll rendelkezésre, de az orvosi konzultáció idejére átmeneti
izolációt biztosít). A hallgató kapcsolatba lép háziorvosával és az I. pont szerint követi
utasításait, erről a háziorvostól írásos dokumentációt kér (EESZT-n keresztül, ha ez nem áll
rendelkezésre, akkor e-mailben), amit járványügyi érdekből bemutat a kollégium
igazgatójának. Ha a hallgatónak nincs elérhető háziorvosa, a Családorvosi Intézet keretében
működtetett CallCenteren át elérhető orvos intézkedik. Amennyiben a háziorvos vagy a
tisztiorvosi hivatal önkéntes ill. hatósági karanténban történő elkülönítést ír elő, a hallgató
ennek időtartamára áthelyezendő a képzési területének megfelelő kijelölt karanténkollégiumba (egészségtudományi karok: Apáthy István kollégium, minden más kar: Öthalmi
úti kollégium), vagy a járványügyi előírások betartásával – saját gépjárművel – otthonába
távozik elkülönítésre. Ha a hallgató tüneteit saját maga, háziorvosa vagy a kollégium
igazgatója olyan súlyosnak ítéli meg, hogy kórházi kezelés szükségessége merül fel,
állapotától függően önállóan vagy az OMSZ segítségével a Járványügyi Ellátó Központ
Sürgősségi Ambulanciáján (cím: Szeged, Korányi fasor 8-10) kerül ellátásra a hallgató. A
kollégiumi vezetőket is egy erre kiképzett orvoscsoport segíti CallCenteren keresztül.
II/b Amennyiben nem kollégiumban elszállásolt egyetemi polgárnál az Egyetem területén
munkavégzés vagy egyetemi oktatáson történő részvétel közben – pre-triázson vagy saját ill.
mások észlelése alapján – merül fel coronavírus fertőzés gyanúja, erről haladéktalanul
tájékoztatja közvetlen munkahelyi vezetőjét, illetve a hallgató az illetékes oktatóját. Ez
esetben köteles a lehető leghamarabb, kontaktusai lehetőségét minimalizálva elhagyni az
Egyetem területét, és a járványügyi előírások betartásával otthonába távozni, és ezt követően
az I. pontban leírtak szerint eljárni. Az értesített vezető feladatai megegyeznek az I. pontban
leírtakkal. Amennyiben pre-triázs során merül fel a gyanú, a pre-triázst végző személy a
gyanú tényét dokumentálja (formanyomtatvány: 2. melléklet), és haladéktalanul értesíti az
erre kijelölt felettesét, a coronavírus fertőzésre gyanús egyetemi polgárt pedig nem engedi be
az Egyetem területére, hanem felszólítja az előző mondatban leírtak követésére. Amennyiben
munkavégzés ill. oktatás során merül fel a gyanú, az illetékes szervezetiegység-vezető ill.
oktató köteles a koronavírus-gyanús egyetemi polgárt a fent részletezett járványügyi
teendőkről haladéktalanul tájékoztatni és az eset dokumentálását a fentiek szerint megtenni.
Ha a gyanú felmerülése időpontjában az egyetemi polgár egészségi állapota alapján felmerül
7
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kórházi kezelés szükségessége, önállóan, a járványügyi eljárásrend betartásával vagy szükség
esetén az OMSZ segítségével a Járványügyi Ellátó Központ Sürgősségi Ambulanciáján (cím:
Szeged, Korányi fasor 8-10) kell jelentkeznie.
Amennyiben betegellátó szervezeti egységben merül fel ott dolgozó egyetemi polgárnál a
coronavírus fertőzés gyanúja, az érintett szervezeti egység vezetője dönthet úgy, hogy az
adott egységen belüli „szürke zónában” történik az egyetemi polgár kivizsgálása és, az
aktuális NNK eljárásrend szerint indokolt esetben infektológiai konzílium, ennek döntése
esetén coronavírus PCR mintavétel, valamint az eset rögzítése az erre szolgáló informatikai
hálózatban (coronavírus jelentőlap) a népegészségügyi hatóság és a Kórházhigiénés Osztály
értesítése céljából. Ha betegellátó szervezeti egységben oktatott hallgatónál merül fel a
gyanú, a hallgató az Infektológiai Osztály ambulanciájára irányítandó (Korányi fasor 8-10)
az előző mondatban említett teendők elvégzése érdekében.
2. Teendők akkor, ha egyetemi polgárnál coronavírus fertőzés igazolódik
Ez esetben az egyetemi polgár - a karanténkollégium területét kivéve - az egyetem területére a
hatósági felszabadító határozat kézhezvételéig nem léphet be.
A pozitivitás kapcsán elvégzendő további teendőket a tisztifőorvos irányításával végzi az egyetemi
polgár, illetve a munkavégzése/tanulmányai szerint illetékes Kar munkatársa. Az érintett
egyetemi polgár elkülönítése és kezelése a tisztifőorvos döntése alapján otthonában,
albérletében vagy – kollégiumban lakó hallgatók esetén – a képzési területe által kijelölt
karantén-kollégiumban, illetve kórházi elhelyezési igény esetén a Járványügyi Ellátó
Központban történik. A további lehetséges teendők közé tartozik a kontaktkutatás, a beteg
által az elmúlt időszakban látogatott helyiségek fertőtlenítése, és a tisztifőorvos által
meghatározott nagyságú szervezeti egység ill. részleg ideiglenes lezárása.
3. A SARS Cov2 PCR vizsgálatok végzése
A mintavételt a SZTE SZAKK erre kiképzett munkatársai, a minták laboratóriumi vizsgálatát a
SZTE SZAKK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézete (KMDI) végzi és az
eredményeket az EESZT-be folyamatosan, valamint az OSZIR rendszerbe naponta feltölti.
TAJ számmal rendelkező egyetemi polgárok a vizsgálati eredményüket az EESZT rendszerében,
vagy a háziorvosuk segítségével tekinthetik meg.
A kollégiumban lakó hallgatók kinyomtatott papír alapú leleteit az Ápolási és Oktatási Igazgatóság
zárt borítékban, bizalmas adatként eljuttatja a kollégiumi igazgatókhoz, akik a hallgatóknak
- aláírás ellenében - átadják a leleteket.
Pozitív SARS Cov2 PCR eredményről - nem egyetemi laborban végzett vizsgálati eredményről is
– az érintett egyetemi polgárnak munkahelyi vezetőjét, hallgató esetén a tanulmány osztályt
rövid úton értesítenie kell. Kollégiumban elszállásolt hallgató a lelet átvétele után annak
eredményéről, valamint a népegészségügyi hatóság további határozatairól haladéktalanul
köteles a kollégium vezetőjét tájékoztatni.
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4. Együttműködés a hatóságokkal
Az Egyetem – a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóságon keresztül, valamint a Klinikai
Központ folyamatosan kapcsolatot tart a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal illetékes
munkatársaival annak érdekében, hogy a Hatóság és az Egyetem minden szükséges
intézkedést összehangoltan és megfelelő időben foganatosítani tudjon. A coronavírus PCRpozitív személyek járványügyi és betegellátásának részleteit a Klinikai Központ belső
eljárásrendjei részletezik.
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3. melléklet a 3/2020. (IX. 4.) sz. rektori-kancellári együttes utasításhoz

Irányelvek a vegyes oktatáshoz a Szegedi Tudományegyetemen
a 2020/2021. tanév őszi félévében
Felkészülve a koronavírus járvány terjedésével összefüggő lehetséges jövőbeli korlátozó
intézkedésekre a Szegedi Tudományegyetem a 2020/2021. tanévben a vegyes oktatás
megvalósítása mellett döntött. A vegyes oktatási rend megvalósítása során az egyetemi
oktatás zavartalan folytatása érdekében az alábbi szempontok és irányelvek
megadásával kívánjuk segíteni az oktató kollégákat. Célunk az, hogy az oktatóink elé
kiszámítható keretrendszert állítsunk, és segítsük őket a következő tanév őszi félév
elindításában.
Kérjük, hogy rendezőelvként vegyék figyelembe, hogy a vegyes oktatás megvalósulása során a
100 fő feletti létszámú előadások online/streaming módon javasoltak, a gyakorlatok
fizikai jelenléti formában történő megtartása preferált minden szakon, képzési szinten és
munkarendben. Ezzel összefüggésben, felhívjuk figyelmüket arra, hogy – eltérően a tavaszi
félévtől – vegyes oktatás esetén a hallgatóknak a gyakorlati órákon való fizikai jelenléte és
azzal járó utazás miatt biztosítani kell az online előadások eredeti időpontban történő,
ütközésmentes szervezését.
Az SZTE épületeibe belépő hallgatóknak az intézmény területén – amennyiben ettől eltérő
rendelkezést jelen irányelv nem fogalmaz meg – a maszk viselése, a védőtávolságra
vonatkozó rendelkezések betartása, valamint a személyi higiéné, így különösen a köhögési,
tüsszentési etikett betartása kötelező.
Az egészségtudományi oktatás keretében az oktatás sajátosságára tekintettel a jelen irányelvben
foglaltak mellett az egészségügyi szolgáltató által megállapított szabályokat is alkalmazni
kell.
Jelen dokumentum a fenntartó által a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő
megszervezéséhez készített ágazati ajánlásának (a továbbiakban: az ITM ágazati ajánlása)
figyelembe vételével kialakított iránymutatás.

I. Beiratkozás
A hallgatók beiratkozásakor jelen irányelv „B” melléklete szerinti írásbeli nyilatkozatot tesznek
arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldi országban, illetve mutatjáke a koronavírus fertőzés tüneteit. Ha igen, az egyetemi járványügyi készültséget kezelő
intézkedési terv szerint kell eljárni.
II. Előadások
Órarend
A Karok az online előadások tervezésekor legyenek arra figyelemmel, hogy azokat az órarendben
meghirdetett időpontban kell megtartani, az online oktatási rendre való átállás pedig nem
járhat a fizikai jelenléthez tervezett órarend módosításával.
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Az online órák tartásakor is érvényesíteni kell azt a szabályt, hogy az órák 45 percesek. Biztosítani
kell azt a lehetőséget, hogy a hallgató a fizikai jelenléttel megvalósuló, illetve online
egymást követően tartott órákon is részt tudjon venni. Ezen cél elérése érdekében a
hallgató az online előadásokhoz való csatlakozásra felhasználhatja akár az egyetem nyilvános
informatikai infrastruktúráját (wifi, TIK) is.
A tananyag hozzáférhetősége
Fontos, hogy az online előadások anyaga hozzáférhető legyen a hallgatók számára olyan
formában, hogy abból a számonkérésre maximálisan fel tudjanak készülni.
Figyelemmel a kari és tantárgyi sajátosságokra is, a tananyag hozzáférhetővé tételére alkalmazott
megoldások VIII. pontban megjelöltek szerint a dékán döntésén alapulnak. Az oktatói
tevékenységet megkönnyítendő, javasoljuk különösen a rögzített óra,1 az előre rögzített
óra, az elektronikus tananyag vagy a hangalámondásos elektronikus tananyag
alkalmazását azzal, hogy bármely egyéb, az VIII. pontban megjelöltek szerint a dékán
döntése szerinti megoldás is alkalmazható, amennyiben az a hallgatók felkészülését segíti.
A tanórák
A meghirdetett időpontban az előadás kétféle módon valósulhat meg:
 szinkron módon, amikor az oktató valós időben tartja az előadást online eszközökkel,
amelyek lehetővé teszik a fizikai jelenléthez hasonló hallgatói visszajelzéseket (szinkron
módon megtartott előadásnak minősül az is, ha az előre kiadott anyaghoz kapcsolódóan az
oktató az óra időpontjában online konzultációt tart);
 aszinkron módon, amikor az előadás ugyan a hallgatók számára a meghirdetett időpontban
érhető el, de az oktató valós időben nincs online módon sem jelen, a hallgatók számára a
szokásos visszajelzési lehetőség nem érhető el. Aszinkronnak minősül az előre felvett
előadás lejátszása, vagy más jellegű online tananyag elérése.
A hallgatói felkészülést elősegítendő, abban az esetben, ha aszinkron előadás kerül
meghirdetésre, javasolt, hogy az oktató hetente egy napon online konzultációs lehetőséget
biztosítson a hallgatóknak.
Az online konzultációs lehetőség megfelelő alternatívája lehet például az előadáshoz kapcsolódó
gyakorlat is.
Előadások létszáma
A 100 fős vagy annál nagyobb létszámú előadásokat a lehetőségek szerint elsősorban szinkron
oktatási móddal javasolt megtartani. A teremkapacitás függvényében ez esetben is
megengedett a 1,5 m védőtávolságot szigorúan betartó hallgatói jelenlét.
Az ezt el nem érő létszámú előadások elsősorban fizikai jelenléti formában tarthatóak meg,
ugyanakkor az alábbi szabályokra fokozott figyelemmel kell lenni, amennyiben ennél a
mindenkori járványügyi előírások nem szigorúbbak:
 az előadás során a hallgatók orrot és szájat eltakaró maszkot viseljenek, a maszk viselése
az oktatók és a jelenlévő személyzet számára is kötelező, továbbá
 a jelenlévő hallgatók minden irányban legalább 1,5 méter távolságra üljenek egymástól.
Az előadások a 1,5 m-es védőtávolságra tekintettel csoportbontásban is megtarthatók.
Amennyiben a 100 fő alatti létszám esetében a fentiek, így a 1,5 méteres távolság betartása
(csoportbontás) nem megvalósítható, akkor az online oktatási mód választható.
Kérem, hívják fel a figyelmet arra, hogy a hallgatóknak kell gondoskodniuk a saját használatú
maszk biztosításáról. A virucid hatású kézfertőtlenítés lehetőségét a Kar biztosítja.
A járványügyi helyzetre tekintettel szükséges a jelenléti ív felvétele is, függetlenül az óralátogatás
kötelezőségétől. A jelenléti ív az esetleges kontaktkutatáshoz kerül felhasználásra. Ezt a tényt
1

A tanóráról való felvétel készítése esetén, a felvételen szereplők írásos vagy elektronikus formában történő beleegyezése
szükséges.
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a jelenléti íven jelezni kell. Amennyiben a hallgató nem működik közre a jelenléti ív
felvételében, nem vehet részt az előadáson. A jelenléti íveket a Dékáni Hivatal őrzi a tanév
végéig. Az őrzési idő végén a jelenléti ívek megsemmisítendők. A jelenléti ív ajánlott
formátumát a jelen irányelv „A” melléklete tartalmazza.
A jelenléti ív aláírásával a hallgató egyben nyilatkozik arról, hogy a koronavírus fertőzés tüneteit
nem mutatja. A tünetek nyilvánvaló jelentkezésekor a hallgatót el kell tiltani a részvételtől.
Az ilyen eseteket jelenteni kell a Coronavírus Ügyi Operatív Bizottságnak.
Abban az esetben, ha a hallgatónak a jelenléti alkalmakon való részvétele járványügyi szempontból
bármilyen kockázattal jár (ideértve a karantént és a vele egy háztartásban élők érintettségét
is), kérheti a Kar dékánjától a külföldi hallgatóknak biztosított óralátogatási kedvezmények
(online módon való bekapcsolódás, egyéni tanrend) megadását. Ebben az esetben a
hallgatónak az aszinkron online előadásokra érvényes konzultációs feltételeket kell
biztosítani.
Számonkérések
A számonkérések szervezhetőek a mindenkor hatályos járványügyi szabályok betartása mellett fő
szabályként az előadással egyező (fizikai vagy online) formában. A főszabálytól eltérő
megvalósítást a tantárgyi követelmények tartalmazzák.
Fizikai jelenlét mellett szervezett számonkérések esetében a kislétszámú előadásoknál leírtak az
irányadóak, az alábbiakkal kiegészítve.
A maszk viselése szóbeli és írásbeli számonkérés esetén egyaránt, minden résztvevő számára
kötelező. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve
oktató vehet részt, ahol minden hallgató esetében pre-triázsolás – kérdőív, testhőmérés indokolt. Ennek dokumentálása a vizsgáztató feladata. A dokumentálásra szolgáló kérdőív
jelen irányelv „B” mellékletét képezi.
Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes
szellőztetését.
A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a
vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés
megkezdésekor szóban is fel kell hívni.
Szóbeli beszámolókat úgy kell megszervezni, hogy a hallgatók előzetesen egyeztetett,
ütemezett időpontra érkezzenek. A helyiségben egyszerre maximum két hallgató tartózkodhat
bent a számonkérést vezetőn kívül.
Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok
betartásával.
Speciális számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az
eszközöket (pl. képzőművészeti, zenei oktatás, sport), az eszközök és a munkafelület
fertőtlenítése minden használatot követően rövid behatási idővel rendelkező
felületfertőtlenítő szerrel kötelező.
A beszámolás előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon és a szociális
helységekben fertőtlenítő takarítás szükséges, ennek részeként virucid hatású
fertőtlenítőszerrel kell takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, ablakok kilincsei,
billentyűzet, monitor, egér, villany- és egyéb kapcsolók, korlátok, csaptelepek stb.).

III. Gyakorlatok
Jelenlét
Szemináriumot, tantermi, laboratóriumi és egyéb gyakorlatot – főszabály szerint – személyes
részvétellel kell megszervezni. A 1,5 m védőtávolság a gyakorlati (szemináriumi) kurzusok
esetén is betartandó. Emiatt a teremkapacitás függvényében a gyakorlati (szemináriumi)
csoportok megbontása is szükséges lehet.
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A főszabálytól eltérően az oktató (a dékán) döntésétől függően online formában tartható:
 a fizikai jelenlétet nem igénylő gyakorlati foglalkozás,
 egyéni vagy csoportos konzultáció (pl. évfolyamdolgozati konzultáció, szakdolgozati
konzultáció, versenyfelkészítés stb.).
Fontos azonban, hogy a személyes részvétellel (fizikai jelenléti formában) megvalósuló órákon
tekintettel kell lenni az aktuális járványügyi előírásokra. Egyéb rendelkezések hiányában a
járványügyi előírások tekintetében a kislétszámú előadásoknál leírtak az irányadók a
következő eltérésekkel:
 Közös (pl. laboratóriumi) eszközök használatát igénylő gyakorlat esetén az 1,5 m-es
védőtávolság a hallgatóknak az eszköz használatát nem igénylő, „nyugalmi” helyzetére
értendő.
 Ha az órán a hallgatók az eszközöket közösen használják, a Kar a gyakorlat teljes
időtartamára virucid hatású kézfertőtlenítési lehetőségről gondoskodik, valamint intézkedik
az eszközök felületének naponta többszöri fertőtlenítéséről.
 Aktív fizikai erőkifejtéssel járó foglalkozások esetén, az aktív tevékenység időtartamára
(pl. edzés) el lehet tekinteni a szájmaszk viselésétől, ha legalább 1,5 – 2 méter távolság
tartható vagy a Coronívírus Ügyi Operatív bizottság vonatkozó ajánlását beszerezték. Az
aktív tevékenység helyszínéül szolgáló zárt terekben az intenzív és rendszeres
szellőztetésről gondoskodni kell.
 Ha a gyakorlat körülményei fokozottabb járványügyi kockázattal járnak (pl. személyek
közvetlen érintkezése), akkor a Kar a tantárgyi követelményekben előírhatja a fentieknél
szigorúbb előírások betartását. Ebben az esetben az ennek megfelelő plusz védőeszközökről
(pl. kesztyű) a Karnak kell gondoskodnia.
Gyakorlatok esetén is betartandók az órarendnél leírt időbeli korlátok.
Abban az esetben, ha a hallgatónak a jelenléti alkalmakon való részvétele járványügyi szempontból
bármilyen kockázattal jár (ideértve a karantént és a vele egy háztartásban élők érintettségét
is), kérheti a Kar dékánjától a külföldi hallgatóknak biztosított óralátogatási kedvezmények
(online módon való bekapcsolódás, egyéni tanrend) megadását, amennyiben ezt a gyakorlat
jellege, illetve szervezésének körülményei lehetővé teszik.
IV. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
A gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak.
A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos
kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell.
A gyakorlatok ideje alatt a belső és külső gyakorlóhelyen is az alábbi szabályok betartása ajánlott.
A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és kórházhigiénés
oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg.
A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen
lévő hallgatói létszámot. A szakmai gyakorlat első napján a hallgatónál el kell végezni a pretriázsolást - kérdőív kitöltése, testhőmérséklet mérése - melynek kivitelezése és
dokumentálása a gyakorlatvezető feladata. Ehhez javasolt a jelen irányelv „B” melléklete
szerinti kérdőív használata.
A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a
helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolság
lehetőségét a gyakorlat teljes időtartama alatt biztosítani kell.
A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető, vagy az
általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítsa le.
A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.
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V. Külföldi hallgatók
A külföldi hallgató felmentést kaphat az óralátogatási kötelezettség alól, amennyiben a
mindenkor hatályos járványügyi szabályozás miatt az országba történő belépését
követően karanténba kerül, a karantén időtartamára.
Abban az esetben, ha a külföldi hallgató a járványügyi helyzet miatt nem tud az országba
belépni, kedvezményes (egyéni) tanrendet kaphat. A kedvezményes tanrenddel az egyes
ilyen külföldi hallgatók felmentést kaphatnak például a kötelező foglalkozások látogatása,
vizsgák vizsgaidőszakon belül történő teljesítése alól, lehetőséget kaphatnak évközi
kötelezettségek szokásostól eltérő teljesítésére vagy azok kiváltására. Fontos azonban az,
hogy a külföldi hallgatók kedvezményes tanrendjének feltételrendszere kari szinten egységes
legyen.
Annak igazolására, hogy a hallgató nem tud az országba belépni vagy belépést követően
Magyarországon meghatározott ideig karanténban kell tartózkodnia, elfogadható lehet
bármely hivatalos szervtől kapott tájékoztatás, hivatalos szerv által kiállított igazolás, stb. Az
igazolások során, de más ügyekben is biztosítani kell a külföldi hallgatók elektronikus
ügyintézését és a megfelelő minőségű elektronikus okirati másolatok elfogadását.
Abban az esetben, ha a fenti eset évfolyamszintű problémát fogalmaz meg, megfontolandó a
karon az online oktatás bevezetése.
Az oktatás zavartalan működésének biztosítása érdekében különösen a fenti esetekben javasolt
megoldás a külföldi hallgatóknak az előadásokba, illetve a gyakorlatokba online módon
történő becsatlakoztatása, továbbá olyan tananyag biztosítása részükre, amellyel a
számonkérésre maximálisan fel tudnak készülni.
A külföldi hallgatók online oktatására a továbbiakban az előadásoknál (A tananyag
hozzáférhetősége, A tanórák) leírtak irányadóak.
VI. CooSpace BBB és egyéb platformok használata az oktatásban
Az Egyetem a tavaszi félév során komoly fejlesztéseket hajtott végre a CooSpace rendszer
fejlesztésében. Figyelemmel arra, hogy a rendszer fejlesztése során a felmerült
tapasztalatokkal is számoltak, az online alkalmak (előadások, gyakorlatok, konzultációk,
stb.) esetében a CooSpace BBB illetve fogadóóra eszköze preferált.
Amennyiben az oktató – a hallgatói igényekhez is igazodva – más platform használatát tartja
indokoltnak, természetesen arra is lehetőség van. A CooSapce-en jelezni kell a hallgatók
számára, hogy milyen más alternatív platformot használ az oktató. A számonkérési
alkalmaknál azonban más rendszerek esetén gondoskodni kell a jelenlévő hallgatók és
oktatók (pl. jegyzőkönyvi formában történő) regisztrálásáról.

VII. Közzététel
A fizikai jelenléti helyett online formában megvalósuló kurzusok esetén az ezt a tényt tartalmazó
tantárgyi követelményeket legalább az első óra előtt 2 nappal közzé kell tenni a CooSpace
felületen. A tantárgyi követelmények tartalmazzák ezen kívül a számokéréseknek az óra
(online vagy fizikai) formájától eltérő megvalósítását, valamint a fizikai jelenléti alkalmakon
betartandó kötelező járványügyi előírásokat (pl. kesztyű viselése).
Egyebekben, a tantárgyi követelmények közzététele során a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 8.
pontja szerint kell eljárni.
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VIII. A dékán hatásköre
Minden Karon meg kell határozni, hogy a tantárgyi sajátosságokból adódóan a korábbi pontok
szerint mely kurzusok teljesíthetőek kizárólag fizikai jelenléti oktatás keretében és melyek
azok, amelyek online módon is megtarthatóak.
A dékán dönt abban, hogy a külföldi, illetve a járványügyileg érintett magyar hallgatók száma
indokolja-e a szak (vagy szakok) normál oktatási rendjének átstrukturálását. Hasonlóan a
tavaszi félévhez, gondoskodni kell a járványügyi állapot esetleges fokozódásával azoknak a
tanóráknak (kifejezetten gyakorlatoknak) a pótlási tervéről is, amelyek kizárólag fizikai
jelenlét mellett szervezhetőek.
A dékán a kari és szakos sajátosságoknak megfelelően előírhatja azt, hogy a Karon a lehetséges
oktatási formák közötti választásról ki, milyen hatáskörben dönthet (oktató, szakfelelős,
dékán, stb.). A dékán határozza meg a nagy létszámú gyakorlati kurzusok csoportbontásának
kereteit, valamint a fokozott járványügyi kockázattal járó gyakorlati órák során alkalmazandó
biztonsági intézkedések elveit.
A dékán engedélyével online módon tarthatja meg a kurzusait az az oktató, akinek a jelenléti
alkalmakon való részvétele járványügyi szempontból bármilyen kockázattal jár.
A dékán intézkedik továbbá az online oktatás minőségének ellenőrzéséről, valamint a járványügyi
előírások betartásának monitorozásáról.
IX. (Szak)kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok
A (szak)kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem
mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat.
A kollégiumba való beköltözés és az ott tartózkodás feltétele a kitöltött pre-triázs kérdőív (jelen
irányelv „B” melléklete) portán történő leadása, valamint testhőmérés. A pre-triázs
vizsgálatot naponta minden személy esetében el kell végezni, a tüneteket mutató személyt
azonnal el kell különíteni.
A kollégiumban a vendégfogadás szünetel, így a szálláshely elfoglalásakor a kísérők csak az épület
bejáratáig kísérjék a beköltözőket.
Az épületbe való belépéskor kérjük használni a bejárat közelében elhelyezett kézfertőtlenítőt.
A kollégium épületében a lakószobákon kívül a maszk használata kötelező. A közös használatú
helyiségekben (többek között: tanulószobák, társalgók, klubszobák, konditerem) és a
közlekedőkben kül- és beltéren egyaránt a kötelező távolságtartás szabályai érvényesek (min.
1,5 m).
A konyhákban egyidejűleg maximum annyi fő tartózkodhat, amennyi tűzhely van a helyiségben.
A liftet egyszerre csak egy ember használhatja.
Kollégiumi programok csak a legszükségesebb mértékben tarthatók, az egyetemi tanulmányok
segítésére szolgáló , a távolságtartás és maszkviselés szabályainak betartásával, a kollégium
igazgatójának jóváhagyásával szervezhetők, ezek során a maszk viselése kötelező.
A kollégium területén – létszámtól függetlenül – zenés, táncos rendezvény tartása tilos. Kérjük,
hogy kerüljék el a dohányzók területén, az udvaron is a csoportosulást.
Amennyiben a kollégiumban elszállásolt személyek az alább felsorolt bármely tünet jelentkezését
észlelnék magukon, haladéktalanul értesíteniük kell az adott kollégium igazgatóját: köhögés,
nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy
szaglászavar.
A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése ajánlott. A közösségi
helyeknél javasolt a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és rendszeres utántöltése.
Az SZTE által kijelölt két karanténkollégiuma az SZTE ÁOK Apáthy István Kollégium és az SZTE
Öthalmi Diáklakás.
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Fertőzésgyanú esetén az egyetemi járványügyi készültséget kezelő intézkedési terv szerint kell
eljárni, melynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul.
Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)
eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedések megtétele.
X. Egyéb rendezvények megtartása
Az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó rendezvényeket csak kivételesen indokolt esetben lehet
megtartani. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.
Mind a zárt, mind a szabadtéren megrendezésre kerülő rendezvényeket úgy szükséges
megszervezni, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt, illetve a mindenkori maximális
jogszabályi létszámot ne haladja meg. A lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a
kötelező védőtávolság (1,5 méter) betartására. Előnyben kell részesíteni lehetőség szerint a
rendezvények szabad téren történő megtartását.
A rendezvényeken, egyéb programokon a maszk használata kötelező, valamint kézfertőtlenítő
kihelyezése kötelező.
A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését azonban javasoljuk kerülni.
Az elsőéves hallgatói létszám és az 500 fős korlát figyelembe vételével, több tanévnyitó
rendezvény is tartható intézményenként, illetve a rendezvény online közvetítése is
javasolható. Valamennyi elsőéves hallgatónak az eskütétel lehetőségét biztosítani szükséges,
a jelen útmutató és az érvényes rendelkezés szerint szükség esetén több csoportra bontva
Az egyetemi gólyatáborokat és egyéb gólyákat köszöntő rendezvényeket csak kivételesen indokolt
esetben lehet megtartani. Az egyetemi gólyatáborok és egyéb gólyákat köszöntő
rendezvények esetleges megrendezése esetén a járványügyi szabályok fokozott betartása
szükséges. A résztvevői létszámot korlátozni kell oly módon, hogy az 500 főt ne haladja meg.
Akár zárt, akár nyílt téren történik a program a védőtávolság betartására fokozott
figyelemmel kell lenni. Amennyiben a fenti rendezvények közül bármelyik megrendezésre
kerül, akkor javasolt a táborok több turnusban való megszervezése. E mellett fokozottan kell
figyelni a megfelelő fertőtlenítésre, ehhez a szükséges eszközöket biztosítani kell a
szervezőknek. A fenti rendezvények résztvevőinek elhelyezése kapcsán is szükséges a
járványügyi szabályok betartása.
A fenti rendezvényeket a területileg illetékes járványügyi hatóság és a CÖUB részére be kell
jelenteni a szervezés körülményeiről egyeztetni szükséges.
XI. Sportlétesítmények, egyéb szabadidős létesítmények használata
Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató,
magát egészségesnek érző hallgató, illetve edző vehet részt, a hallgatók pre-triázsolása –
kérdőív (jelen irányelv 2. melléklete), testhőmérés – szükséges.
A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos
tevékenységeket. Aktív fizikai erőkifejtéssel járó foglalkozások esetén (pl. edzés) el lehet
tekinteni a maszk viseléstől, ha legalább 1,5 – 2 méter távolság tartható vagy a CÜOB erre
vonatkozó ajánlását beszerezték.
A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben
legyenek egy időben egy helyszínen.
A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra
javasolt hangsúlyt helyezni.
A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek higiéniai állapotának fenntartása során az az
általános higiénés rendszabályok betartása szükséges.
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XII. Egyebek
Az online módon tartott kurzusok esetén továbbra is hatályosak az EOB és a TOB vonatkozó
tavaszi féléves döntései és tájékoztatásai, különös tekintettel a TVSZ értelmezésére.
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„A” melléklet az „Irányelvek a vegyes oktatáshoz a Szegedi Tudományegyetemen
a 2020/2021. tanév őszi félévében” dokumentumhoz
Jelenléti ív fizikai jelenléttel megvalósuló egyetemi órán
Kurzus: .........................................................................................................................................
Időpont, helyszín: .........................................................................................................................
Félév: ......................................................
Ssz.

Név (olvashatóan)

Lapszám: .................................................
Neptun-kód

Aláírás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Aláírásommal tanúsítom, hogy a COVID-19 koronavírus-betegség tüneteit (láz, hidegrázás,
köhögés, torokfájás, légszomj, izomfájdalom, szaglás/ízérzés elvesztése) nem mutatom.
Tudomásul veszem, hogy a jelenléti ív az esetleges kontaktuskutatás céljait szolgálja. A rajta
lévő adatok kizárólag az SZTE Coronavirus Ügyi Operatív Bizottság felhatalmazásával a fertőzés
terjedésmenetének kivizsgálására használhatók. A jelenléti ívet a kurzus szerint illetékes Dékáni
Hivatal őrzi és a tanév végén megsemmisíti.
A jelenléti ív aláírását megtagadó vagy a COVID-19 tüneteit mutató hallgató az órán nem vehet
részt.

19

Iktatószám: IKT/5-768/98/2020.

„B” melléklet az „Irányelvek a vegyes oktatáshoz a Szegedi Tudományegyetemen
a 2020/2021. tanév őszi félévében” dokumentumhoz
Kockázatszűrő kérdőív és nyilatkozat
Személyes adatok:
Név (nyomtatott betűvel): ___________________________________________________
Szül. idő: ___________________________
Lakcím (magyarországi valós tartózkodási hely): _________________________________
________________________________________________________________________
Tel. (mobil): ______________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________
Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult
láz vagy hőemelkedés (37,5 C feletti testhőmérséklet)

igen

nem

fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom

igen

nem

száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel

igen

nem

torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése

igen

nem

émelygés, hányás, hasmenés

igen

nem

Kapcsolatba került valószínűsített vagy megerősített COVID-19 koronavírus (SARS-CoV2) okozta fertőzésben szenvedő
személlyel?
Igen
Utolsó érintkezés dátuma: _______________________
Nem
Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja
miatt?
Igen

Utolsó érintkezés dátuma: _______________________

Nem
Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
Igen

Dátum: _______________________

Nem
Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?
Igen

Utolsó érintkezés dátuma: _______________________

Nem
Végeztek-e már önön PCR vizsgálatot SARS-CoV2 vírusra? Ha igen, mikor végezték és milyen laboreredménnyel?
Igen

Dátum, eredmény: _____________________________

Nem
Igazolom, hogy a fenti nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel
és
a fent felsorolt tünetek jelentkezése esetén azonnal értesítem családorvosomat, illetve követem az Szegedi Tudományegyetem
intézményi intézkedési tervében leírtakat.

Hely, dátum

Aláírás
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Risk screening questionnaire and statement
Personal data:
Name (in capital letters): _______________________________________________
Date of birth: _____________________________________________________________
Address (actual place of residence in Hungary): ___________________________________
______________________________________________________________________
Phone (mobile): ____________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________
Have you experienced any of these symptoms in the last 3 days?
Fever or body temperature above 37,5 C

Yes

No

Headache, malaise, weakness, muscle aches

Yes

No

Dry cough, shortness of breath, rapid breathing

Yes

No

Sore throat, loss of smell / taste

Yes

No

Nausea, vomiting, diarrhea

Yes

No

Have you been in contact with a person with a suspected or confirmed infection with COVID-19 coronavirus (SARS-CoV2)?
Yes
Date of last contact: _______________________
No

Have you had contact in the last 14 days with a person who has been quarantined on suspicion of COVID-19 infection?
Yes

Date of last contact: _______________________

No
Have you been abroad within 14 days or have you received guests from abroad?
Yes

Date: _______________________

No
Have you been in contact with a person in the last 14 days, who had a fever, cough, shortness of breath?
Yes

Date of last contact: _______________________

No
Have you had SARS CoV2 coronavirus PCR assay test? If so, when was it performed and with what results?
Yes

Date and result: _____________________________

No
Have you been quarantined after your arrival to Hungary? If yes, please indicate the location and period?
Yes

Location and period: _____________________________

No

I hereby confirm that all the above statements are true
and
in the event of the onset of any of the symptoms listed above I will immediately notify my general practitioner and follow the
instructions of the institutional action plan of the University of Szeged.

Place and date of filling

Signature
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