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1/2020. (VIII.18.) körlevél
az ELTE kollégiumok járványügyi intézkedéseiről

Tisztelt Kollégiumvezetők!
Tisztelt Kollégák!
Tisztelt Nevelők!
Tisztelt Elnök Úr, Diákbizottsági Elnökök!
Az ITM által a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez 2020.
augusztus 17-én kiadott ágazati ajánlására, az Országos Tisztifőorvos állásfoglalására, az ELTE
Járványügyi Koordináló Testületének utasítására és közreműködésével, a kollégiumvezetői
tapasztalatokra tekintettel, figyelembe véve a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat javaslatait, az
alábbiakban határozom meg a Kollégiumi Központban szükséges járványügyi intézkedéseket. (Az
alábbi intézkedések minden kollégiumban kötelezően betartandóak.)

1. Az ELTE kollégiumok feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból
biztonságos környezet kialakítása (általános szabályok)
1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek
betartása mindenki számára kötelező.
1.2. A kollégiumok épületeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem
mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.
1.3. A személyi higiéné betartása a felsőoktatási intézmény minden polgára (ide értve a kollégium
lakóit, közalkalmazottait és szolgáltatóit) részéről szükséges. 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 (továbbiakban: maszk) használatára
vonatkozó szabályok betartását.
1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus
továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók
között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó
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táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban
stb.).
1.5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a kollégiumi épületben maszk viselése kötelező. A
munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása kötelező.
1.6. Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő (virucid)
kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek
használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven
feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell
felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állásáról,
beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a kollégiumvezető feladata.
1.7. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább két óránkénti – fertőtleníteni (ajtókilincs,
liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók
rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges legalább minden szerviz után - virucid
fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a kollégiumvezető feladata.
1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
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, fan-coil
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 kollégiumvezető feladata.
1.9. Szükséges gondoskodni a kollégiumokba érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális
házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre
és létesítményre jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról.
1.10. Szükséges a kollégiumok belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak fokozott
betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok kiegészítése
és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva.
1.11. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a
kollégiumokban, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali intézkedés és tájékoztatás
szükséges.
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2. (Szak)kollégiumok, diákotthonok működtetésére vonatkozó különös szabályok
Beköltözés menete
2.1. A (szak)kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus
megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A
beköltözésnél pretriázsolás és ennek dokumentálása – kérdőív (2. számú melléklet) és testhőmérés szükséges. Ezt naponta minden személy esetében el kell végezni, a tüneteket mutató személyt azonnal
el kell különíteni.
2.2. A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres
védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.
2.3. Minden hallgató a Neptunon keresztül egészségügyi tájékoztatót és kitöltendő nyilatkozatot kap
(járt-e fertőzött országban, érintkezett-e fertőzött személlyel, részt vett-e tömeges rendezvényen,
észlelt-e magán koronavírus tüneteket, stb.).
2.4. A 2.3 pont szerinti nyilatkozatot a magyar hallgató a beköltözés előtt minimum 2 munkanappal, a
nemzetközi hallgató a beköltözés előtt minimum 5 munkanappal előbb kitölti, majd a Kollégiumi
Központ munkatársai előre elemzik azt (pre-triázsolás);
2.5. Érkezés:
a) magyar hallgató a Kollégiumi Ügykezelő Rendszerben az általa kiválasztott idősávban
köteles érkezni a beköltözéshez a Felvételi Határozatban megjelölt kollégiumba, elkerülve a
tömeges sorban állást;
b) a nemzetközi hallgató előre egyeztetett, meghatározott időszakban érkezik a nyilatkozat
tartalmától függetlenül a karantén céljára kijelölt szálláshelyre (1103 Budapest, Noszlopy u. 1.).
2.6. Azokban a kollégiumokban, ahol belépőkártya van használatban, a hallgató a beköltözés után, a
kijelölt határidőig befizeti a belépőkártya díját a Neptunon keresztül (érintkezésmentes fizetés);
2.7. A beköltöztetési adminisztráció kizárólag orrot és szájat eltakaró maszk viselésével, kézfertőtlenítő
belépéskori használatával, és lehetőség szerint saját toll használatával történik, egyedül, családtagok,
barátok nélkül. (Tehát az adminisztrációs területen a védőfelszerelést viselő beköltöztetők és a
hallgatón kívül más nem tartózkodhat. A személyes dolgok szobába való szállításához a hallgató 1 fős
kíséretet hozhat magával, aki szintén maszkot viselve, kézfertőtlenítés után léphet be az épületbe.)
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2.8. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos csoportbeosztásban lévő, azonos tantermi
órákat látogató hallgatók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.
2.9. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő
higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni. A (szak)kollégiumban/diákotthonban, ha
több személy együttesen tartózkodik és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata
kötelező. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és
illemhelyiségekben is, térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.
2.10. (Szak)kollégiumonként/diákotthononként a szobák 2 %-át üresen kell fenntartani, elkülönítési
és hatósági karantén céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt)
berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében.
2.11. Kötelező a közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése. A közösségi
helyeknél kötelező a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és rendszeres utántöltése.
2.12. A kollégiumi bentlakás során az alábbiak mindenkire kötelezőek:
a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kötelező az ideiglenes lakcímbejelentés minden
beköltözött hallgatónak;
b) a tanév közbeni külföldi utazásról (az utazás időpontjának, időtartamának és a célország
megjelölésével) előre értesíteni kell a kollégium vezetőjét e-mailben, vagy az erre
rendszeresített Neptun nyilatkozatban;
c) szoba-, illetve kollégiumcsere csak rendkívüli esetben kérhető és engedélyezhető;
d) a lakószobán kívül, a kollégiumi épületekben kötelező a maszkviselés;
e) a kollégiumvezető gondoskodik a szigorú higiéniai szabályok betartásáról és betartatásáról, a
fertőtlenítő és tisztítószerek biztosításáról, a takarítási szolgáltatás és a hallgatói takarítás
kiemelt ellenőrzéséről;
f) a kollégisták az erre kijelölt közösségi helyen, a kötelező védőtávolság megtartásával, kötelező
maszkviselés mellett, 8 és 20 óra között fogadhatnak vendéget, ezen kívül a kollégiumban csak
a kollégisták és a kollégiumi dolgozók vagy a kollégiumvezetői engedéllyel rendelkezők
tartózkodhatnak;
g) kollégiumi rendezvényeket (ide értve, de nem kizárólag: születésnapi ünnepség, teaház,
filmklub, buli, egyéb zenés-táncos rendezvények, stb.) tartani tilos! Tanulmányi, sportolási
célból, valamint a rendezvények körébe nem tartozó célból az igénybe vett terem/helyiség
másfél méteres védőtávolság megtartásával számolt kapacitásának mértékéig, de legfeljebb 20
fő részvételével végezhető tevékenység;
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h) a kollégiumi szobákban csak a szoba lakói tartózkodhatnak;
i) a közös helyiségekben (konyha, közös fürdő) egyszerre maximum két fő tartózkodhat;
j) amennyiben a lehetőség adott, a hallgató a konyha használata, valamint zuhanyzás után köteles
használni a fertőtlenítőt még a helyiség elhagyása előtt;
k) a kollégiumi szobákban az ágyakat úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legtávolabb kerüljenek
egymástól (min. 1,5 méter). (Ettől eltérni csak kollégiumvezetői engedéllyel lehet);
l) a tanulókban a tanulóasztalokat egymástól minimum 1,5 méterre kell elhelyezni, összetolni
őket tilos;
m) a kollégium épületén belüli sportolási lehetőségeket kínáló helyiségek (konditerem,
fitneszterem, tornaterem) a kötelező védőtávolság, és a higiéniai szabályok megtartása mellett
használhatók oly módon, hogy a hallgatók kötelesek gondoskodni a használat után a
fertőtlenítésről (ehhez az intézmény az eszközöket és fertőtlenítőszereket a portán biztosítja);
n) egy liftet egyszerre maximum két ember használhat, kapacitástól függetlenül, maszk
viselésével;
o) Érintkezésmentes ügyintézés: postai küldemények, kollégiumi eszközök, igazolások átvételei
közvetlen kontaktus nélkül lehetséges;

A kollégiumi bentlakás során ajánlott:
a) a hallgatók a lifteket lehetőség szerint csak felfelé - és akkor is a 3. emelet feletti szobák
elérésére – használják, javasolt minden lakó számára lefelé a lépcső használata;
b) gyakori kézmosás;
c) a dohányzásra kijelölt helyen egyszerre 5 főnél többen ne tartózkodjanak, és tartsák meg a
biztonságos távolságot (min. 1,5 m) egymástól;
d) minél ritkább utazás bel- és külföldön;
e) minél ritkább közösségi és szórakozóhelyen való tartózkodás.
Intézkedési rend tünetek esetén
Az a hallgató, aki a leggyakoribb tünetekből kettőt vagy a ritkább tünetek közül hármat tapasztal
magán:





köteles a tüneteit azonnal jelezni írásban a kollégium e-mail címén, és a kollégium vezetőjének;
tűrni a rendszeres lázmérést (automata távolsági lázmérők);
haladéktalanul betegszobába költözni;
a kollégiumvezető felszólítására igazolt módon orvoshoz fordulni.
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Az a nevelő, aki a leggyakoribb tünetekből kettőt vagy a ritkább tünetek közül kettőt tapasztal magán:





köteles a tüneteit azonnal jelezni írásban a kollégium e-mail címén, és a kollégium vezetőjének;
tűrni a rendszeres lázmérést (automata távolsági lázmérők);
betegszobába költözni;
a kollégiumvezető felszólítására igazolt módon orvoshoz fordulni.

A férőhelyek 2 %-nak megfelelő betegszoba (nem azonos az 1. és 2. pontban szereplő karantén
területtel). Lehetőség szerint önálló vizesblokkal rendelkezzen (közvetlenül a lakóegységben vagy azon
kívül elkülöníthető zuhanyzó és WC).
2.14. A (szak)kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett hallgatók ellátását a járványügyi
szabályoknak megfelelően kell megszervezni.
2.15. Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, 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.
Riasztási protokoll:
-

-

A hallgató napi rendszerességű testhőmérése, illetve a saját tünetek megfigyelése során, gyanú
esetén a hallgatót a nevelő és/vagy a kollégiumvezető elkülöníti az erre a célra kialakított
elkülönítőszobában.
A kollégiumvezető értesíti az illetékes hatóságot a tünetek jellegéről, súlyosságáról.
Az illetékes hatóság döntést hoz a további teendőkről.

3. A magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső külföldi hallgatók beutazására és
egészségügyi vizsgálatára vonatkozó szabályok
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik, aki
rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra
kiadott, érvényes Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, vagy tartózkodási
engedéllyel (D-típusú vízum), és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja.
3.1. Zöld jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről a hallgató Magyarország
területére korlátozás nélkül beléphet. A felsőoktatási intézmény a hallgató felsőoktatási intézménybe
történő belépésre vonatkozóan ettől eltérő, szigorúbb szabályokat megállapíthat.
3.2. Sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről történő belépés
során a hallgató egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.
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3.3. Sárga vagy piros jelzéssel besorolt országból érkező hallgató, ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés
gyanúját nem állapította meg, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági
házi karanténban kerül elhelyezésre, amelynek helyéül szolgálhat kollégium/diákotthon is, amennyiben
megfelel a hatósági házi karantén szabályainak, azaz a karanténba helyezett teljes elkülönítése (külön a
szobához tartozó szociális blokk használatával) megoldható. A járványügyi hatóság a hatósági házi
karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba veszi.
3.4. Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a hallgató a Magyarországra történő belépést
megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi
szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - eredményét
tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a
szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, vagy ha hitelt érdemlően igazolja, hogy
a belépést megelőző hat hónapban már átesett a betegségen.
3.5. Amennyiben a Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző legalább 14 nappal
korábban történik, úgy a 14 napos hatósági házi karantén kitölthető, vagy kérelmére engedélyezett
legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő,
molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt – vesz részt. A molekuláris biológiai vizsgálat
megszervezésében közreműködik a hallgató felsőoktatási intézménye és a területileg kijelölt
egészségügyi felsőoktatási intézmény végzi el. A mintavételi hely felkereséséhez tömegközlekedési
eszközt nem lehet igénybe venni, előzetesen egyeztetett időpontban, maszkban kell érkezni.
3.6. A sárga besorolás alá tartozó országból érkező hallgató a hatósági házi karantént a hatósági házi
karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyével elhagyhatja, ha az
első molekuláris biológiai vizsgálat eredménye igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a
szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
3.7. A piros besorolás alá tartozó országból érkező hallgató a hatósági házi karantént a hatósági házi
karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyével hagyhatja el, ha
mindkét molekuláris biológiai vizsgálat eredménye igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a
szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
3.8. Ha a vizsgálatok a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét mutatják ki a hallgató szervezetében, a
Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint kell eljárni.
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4. A magyar állampolgársággal nem rendelkező, nem a magyar állampolgárokkal azonos
megítélés alá eső külföldi hallgatók beutazására és egészségügyi vizsgálatára vonatkozó
szabályok
4.1. Zöld jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről a hallgató Magyarország
területére korlátozás nélkül beléphet. A felsőoktatási intézmény a hallgató felsőoktatási intézménybe
történő belépésre vonatkozóan ettől eltérő, szigorúbb szabályokat megállapíthat.
4.2. Sárga jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről történő belépés során a
hallgató egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.
4.3. Sárga besorolás alá tartozó országból érkező hallgató, ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés
gyanúját nem állapította meg, 14 napra járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi
karanténban kerül elhelyezésre, amelynek helyéül szolgálhat kollégium/diákotthon is, amennyiben
megfelel a hatósági házi karantén szabályainak, azaz a karanténba helyezett teljes elkülönítése (külön a
szobához tartozó szociális blokk használatával) megoldható. A járványügyi hatóság a hatósági házi
karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba veszi.
4.4. Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a hallgató a Magyarországra történő belépést
megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi
szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - eredményét
tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a
szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, vagy ha hitelt érdemlően igazolja, hogy
a belépést megelőző hat hónapban már átesett a betegségen.
4.5. Amennyiben a Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző legalább 14 nappal
korábban történik, úgy a 14 napos hatósági házi karantén kitölthető, vagy kérelmére engedélyezett
legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő,
molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt – vesz részt. A molekuláris biológiai vizsgálat
megszervezésében közreműködik a hallgató felsőoktatási intézménye és a területileg kijelölt
egészségügyi felsőoktatási intézmény végzi el. A mintavételi hely felkereséséhez tömegközlekedési
eszközt nem lehet igénybe venni, előzetesen egyeztetett időpontban, maszkban kell érkezni.
4.6. A sárga besorolás alá tartozó országból érkező hallgató a hatósági házi karantént a hatósági házi
karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyével elhagyhatja, ha az
első molekuláris biológiai vizsgálat eredménye igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a
szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
4.7. Piros besorolás alá tartozó ország területéről vagy közigazgatási területről érkező hallgatónak a
Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv kérelmére
felmentést adhat, így Magyarország területére beléphet.
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4.8. A rendőri szerv akkor engedélyezi a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja
hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha
ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja.
4.9. A belépés során az engedélyes hallgató egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.
4.10. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapította meg, 14 napra járványügyi
hatóság által kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre, amelynek helyéül
szolgálhat kollégium/diákotthon is, amennyiben megfelel a hatósági házi karantén szabályainak, azaz
a karanténba helyezett teljes elkülönítése (külön a szobához tartozó szociális blokk használatával)
megoldható. A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba
veszi.
4.11. Amennyiben a Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző legalább 14
nappal korábban történik, úgy a 14 napos hatósági házi karantén kitölthető, vagy kérelmére
engedélyezett legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak
megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt – vesz részt. A molekuláris biológiai
vizsgálat megszervezésében közreműködik a hallgató felsőoktatási intézménye és a területileg kijelölt
egészségügyi felsőoktatási intézmény végzi el. A mintavételi hely felkereséséhez tömegközlekedési
eszközt nem lehet igénybe venni, előzetesen egyeztetett időpontban, maszkban kell érkezni.
4.12. A piros besorolás alá tartozó országból érkező hallgató a járványügyi hatóság által kijelölt
karantént hatósági házi karantént az elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság
engedélyével hagyhatja el, ha mindkét molekuláris biológiai vizsgálat eredménye igazolja, hogy SARSCoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható és a hallgató erre
vonatkozó kérelmét benyújtja az illetékes járványügyi hatósághoz.
4.13. Ha a vizsgálatok a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét mutatják ki a hallgató szervezetében, a
Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint kell eljárni.
Kérem szíves közreműködésüket az intézkedések betartását és betartatását illetően!

Budapest, 2020. augusztus 19.
Tisztelettel,
dr. Babos János s.k.
szolgáltatási igazgató
ELTE Szolgáltatási Igazgatóság
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TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak, 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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Amennyiben a felsőoktatási intézmény kockázatszűrő kérdőív bevezetését kívánja alkalmazni a
felsőoktatási intézménybe történő belépéshez, az alábbi kérdéseket javasolt feltenni az érintetteknek:
1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult
• láz vagy hőemelkedés (37,5 C);
• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
• torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
• émelygés, hányás, hasmenés?
2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel?
3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el
koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?

Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.

