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Tisztelt Egyetemi Polgárok! 

Először is szeretnénk a köszönetünket kifejezni azért, hogy felelősen gondolkodó polgárként 
követik az előírt szabályokat, segítve ezzel a járvány hatásainak csökkentését és egyetemi 
terjedésének akadályozását. Eddigi információink szerint az egyetemi épületekben, az ott folyó 
oktatási-kutatási munka során sem munkatársaink, sem hallgatóink nem fertőződtek meg. 

A szeptember közepén elindított anonim kérdőív adatai szerint – heti szinten – kb. 50 fő jelzett 
pozitív teszteredményt, kb. kétszer ennyien voltak hatósági karanténban és már kb. százan 
jelezték, hogy meggyógyultak. Hetente kb. százan jelölik a kérdőíven azt, hogy önkéntes 
karanténban vannak. Köszönetet mondunk azoknak az egyetemi polgárnak, akik a kérdőívet 
kitöltötték, hetente számuk 3500-5500 között van. Továbbra is várjuk az anonim 
adatszolgáltatást, ezzel is segíthetik közös törekvéseinket. 

Bár a kérdőívek adatai számunkra kedvező képet mutatnak, a járvány körülöttünk egyre 
fokozódó erővel terjed. Ezért megismételjük a tanév elején kiadott utasításainkat, az egészség 
megőrzését célzó követelményeket, és minden egyetemi polgártól és vendégünktől azok 
maradéktalan megtartását várjuk el. 

Az egészség megőrzését célzó irányelvek és rendelkezések betartása kötelező az Egyetem 
valamennyi polgára, az Egyetem látogatói, továbbá az Egyetem épületében bármilyen okból 
tartózkodó személyek számára. 

Távolmaradási kötelezettség 

1. Az Egyetem épületeit, rendezvényeit, tanóráit nem látogathatja, aki koronavírussal 
fertőzött, vagy a koronavírusos megbetegedés tüneteit mutatja.  

2. TILOS az Egyetem területére belépnie és ott tartózkodnia annak, akinek új típusú 
koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban 
tapasztalta magán az alábbi tüneteket:  

• köhögés, nehéz légzés, légszomj;  
• láz, hőemelkedés (37,8 °C vagy afelett); 
• szokatlan fáradékonyság, általános izomfájdalom;  
• hirtelen kezdetű ízérzés- vagy szaglászavar;  
• émelygés, hányás és/vagy hasmenés.  

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és 
kövesse az utasításait.  



3. Az Egyetem területén az orrot és szájat eltakaró maszk szabályszerű használata és a 
legalább másfél méteres távolságtartás kötelező. 

4. Továbbá felhívjuk a figyelmet a gyakori szappanos kézmosás vagy alkoholos 
kézfertőtlenítés fontosságára és a tüsszentési, köhögési etikett betartására. 

Közelgő influenzajárvány 

Ugyanezen fenti megelőző szabályok érvényesek a koronavírus-járványon túl a hamarosan 
megjelenő szezonális influenza okozta megbetegedésekre is. Az influenza ellen azonban létezik 
védőoltás és hamarosan elérhetővé is válik. Szakértői véleményekre alapozva javasoljuk, 
hogy éljenek az influenza elleni védőoltás lehetőségével. Tájékoztatjuk, hogy Egyetemünkön 
elvégezzük az influenza elleni védőoltással kapcsolatos teendőket, erről dolgozói hírlevelekben 
részletes információt adunk.  

Kötelező lázmérés 

Mindkét betegségre – a koronavírus és a szezonális influenza vírus okozta megbetegedésekre – 
jellemző tünet a hőemelkedés, láz. A felsőoktatási intézményekre kiadott ágazati ajánlásnak 
megfelelően ezért Egyetemünkön is bevezetjük a belépők testhőmérsékletének mérését. 

Az Egyetemre belépők számára kötelező a testhőmérséklet mérése külön felhívás nélkül 
is az erre a célra kihelyezett eszközökön, vagy érintésmentes kézi hőmérőkkel. Akinél az 
eszköz a megengedettnél (37,8 °C) magasabb testhőmérsékletet érzékel, az köteles az 
Egyetem területét azonnal elhagyni.  

 

Továbbra is kérjük a járványügyi intézkedések figyelemmel kísérését és betartását! Jó 
egészséget kívánunk! 
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