ELTE JÁRVÁNYÜGYI OPERATÍV KOORDINÁLÓ TESTÜLET
TÁJÉKOZTATÓ
(kiadva: 2020. május 8.)
Mindenekelőtt köszönetet mondunk az Egyetem teljes közösségének a távolléti oktatástanulás, valamint a digitális ügymenet lebonyolítása sikeréért tett erőfeszítésekért, az egymás
irányában megnyilvánuló támogatásért és szolidaritásért, azért a társadalmi szerepvállalásért,
amelyben segítik a legkülönbözőbb csoportokat a nehézségek leküzdésében. Erőt, kitartást és
sikereket kívánunk a hamarosan kezdődő vizsgaidőszak teljesítéséhez valamennyi hallgatónk,
oktatónk és támogató munkatársunk számára.
I.
A hallgatói tanulmányi számonkérések lebonyolításához kapcsolódó átmeneti Tanulmányi- és
Vizsgaszabályozás kiegészítését a JOKT külön dokumentumban adja ki.
II.
Valamennyi egyetemi polgár egészségének megőrzése érdekében, figyelemmel a járvány
elleni további védekezés szükségességére is, kifejezetten megerősítjük, hogy a JOKT 2020.
március 23-án kiadott, „Az új típusú koronavírus járványos terjedése miatti veszélyhelyzetben
szükséges intézményi kötelezettségek végrehajtásáról” szóló TÁJÉKOZTATÓ-ban írt
kötelezettségek és felhívások hatályban vannak, az abban foglaltak jelenleg is irányadók az
egyetemi polgárok számára.
III.
Az Egyetem szombathelyi képzési helyének (Savaria Egyetemi Központ) működésére az
általános egyetemi szabályok irányadók.
IV.
A JOKT felhívja az Egyetem munkatársait, hogy munkahelyi tartózkodásuk során fokozott
figyelmet fordítsanak a személyi higiéniára, a védőtávolság betartására.
A 2020. március 23-i JOKT TÁJÉKOZTATÓBAN részletezett kötelező távolmaradás,
valamint ajánlott/javasolt karantén és távolmaradás az Egyetemtől továbbra is irányadó. Az
otthoni munkavégzés a szakterület jellegzetességeihez igazodóan, a vezető jóváhagyásával, a
továbbiakban is, széles körben megengedett.
Azoknak a munkatársaknak, akiknek a munkahelyi megjelenése nem nélkülözhető, a
törzsidőtől eltérő munkarend megengedett, kerülve ezzel a csúcsidei tömegközlekedéssel járó
kockázatokat.
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Valamennyi munkatárs a munkahelyén köteles a legalább 1,5 méteres védőtávolságot
megtartani, és legalább a forgalmas közös terekben szájat és orrot takaró maszkot, sálat,
kendőt viselni. Tekintettel arra, hogy ugyanezt jogszabály is elrendeli a közösségi helyeken –
üzletben, közlekedési eszközön –, ezért a maszkot a továbbiakban valamennyi munkatárs
maga biztosítja.
Az Egyetem területén a munkavégzést úgy kell kialakítani, hogy a helyiségekben, irodákban
az egyidejűleg használt munkaállomások egymástól legalább három méterre legyenek, és a
helyiségben huzamos ideig tartózkodó munkatársak számát csökkentsék minimálisra. (Két
főnél többen csak a helyiség speciális mérete vagy más adottsága esetén legyenek folyamatos
munkavégzésre.)
A helyiségek természetes légcseréjét nyitott ablakokkal kell biztosítani úgy, hogy az
egyirányú huzatot kerüljék; ahol a természetes légcsere nem lehetséges, ott korlátozni kell az
egyidejűleg helyiségben tartózkodók létszámát és/vagy a szájat-orrot takaró védőeszköz
használata kötelező.
Az Egyetem épületeibe a munkatársakon és az épületüzemeltetést, eszközjavítást végző
személyeken kívül más csak különösen indokolt esetben léphet be. Az alapfunkció ellátásához
szorosan nem tartozó személyekhez (így pl. étel- és csomagfutár) az érintett munkatárs
menjen az épület bejáratához.
V.
A veszélyhelyzettel járó korlátozások 2020. május 4-től hatályos enyhítéseit az Egyetem a
sporttelepeken és egyes szabadtéri helyszínein alkalmazhatja, az alábbiak szerint:
Az Egyetem szabadtéri sporttevékenységre alkalmas helyszínei megnyithatnak, valamint az
ELTE TATAI GEOLÓGUS KERT szabadtéri helyszínei, tanösvény útvonala és a kőpark
bemutató gyűjteménye látogatható a védőtávolság betartása mellett.
A szociális érintkezés csökkentése érdekében a telephely vezetője, a sporttelep működtetője a
befogadott létszám korlátozására vonatkozó intézkedéseket vezethet be, és a távolságtartásra
vonatkozó figyelmeztetéseket helyezhet el a látogatott területeken. A mosdó takarítására és
fertőtlenítésére fokozott gondot kell fordítani, öltözők és egyéb helyiségek nem látogathatók.
A nyitvatartás rendjét – a szokásostól eltérően – is meg lehet állapítani az érdeklődők
számának és a gazdaságossági szempontoknak megfelelően.
Budapest, 2020. május 8.
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