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Az Egyetem épületeit, rendezvényeit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés 

tüneteit nem mutató személy látogathatja. (14/2020. RKU 4. §) 
 
 

I. Intézménylátogatási tilalom betartása: 
 
I.1. Hallgatók 
 
I.1.1. Amennyiben az Egyetem területén a hallgató a II. pontban foglalt tüneteket észleli 
magán, köteles az Egyetem területét haladéktalanul elhagyni és a tünetek jelentkezéséről 
tanulmányi ügyintézőjét e-mailben értesíteni.  

(A bejelentési kötelezettséget segítő applikáció fejlesztése folyamatban van.) 
 
I.1.2. Amennyiben az alábbi tüneteket Ön oktatóként a kurzuson résztvevő hallgatón, illetve 
Ön hallgatóként az Önnel egy kurzuson tartózkodó hallgatótársán észleli, akkor kérjük, hogy 
hívja fel az érintett hallgató figyelmét az Egyetem területének elhagyására és az alábbi 
eljárásrend követésére! 
 
I.1.3. Kollégista hallgatók esetében a 15/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás 3. 
§ (2) bekezdése értelmében a kollégiumban lakó hallgatók számára a beköltözéshez szükséges 
pretriázs íven feltüntetett kérdésekre adott válaszok változása esetén azonnali bejelentési 
kötelezettséggel jár a kollégium vezetője felé. 

 
 

I.2. Foglalkoztattak 
 
I.2.1. Amennyiben az Egyetem területén a dolgozó a II. pontban foglalt tüneteket észleli 
magán, köteles az Egyetem területét haladéktalanul elhagyni és a tünetek jelentkezéséről 
munkahelyi vezetőjét telefonon vagy e-mailben értesíteni. 

(A bejelentési kötelezettséget segítő applikáció fejlesztése folyamatban van.) 
 

I.2.2. Amennyiben az alábbi tüneteket Ön munkatársán észleli, akkor kérjük, hogy hívja fel az 
érintett munkatárs figyelmét az alábbi eljárásrend követésére! 
 
II. Tünetek: 

 köhögés 
 nehézlégzés, légszomj  
 láz (T ≥38 °C)  
 hidegrázás  
 izomfájdalom  
 torokfájás  
 újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar 
 más okkal nem magyarázható hasmenés 
 erős levertség, fáradtság 
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III. Fenti tüneteket észlelve az Ön további teendői: 
 

Haladéktalanul otthonába, illetve tartózkodási helyére (kollégium, albérlet) távozni, 
lehetőség szerint a tömegközlekedési eszközök használatát mellőzve.  

 
Kérjük, hogy mindenképpen viseljen maszkot és kerülje a szociális érintkezést másokkal! 

 
Kérjük, hogy fenti tünetek fennállásáig maradjon otthonában/tartózkodási helyén és ne 
menjen közösségbe!  

 
Otthonából, illetve tartózkodási helyéről telefonon vegye fel a kapcsolatot háziorvosával. 
 
A külföldi hallgatók vegyék fel a kapcsolatot az Egyetem foglalkozás egészségügyi 
szolgálatával (Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ, továbbiakban: FMK) a 
37523 belső melléken vagy a 72/507-523 telefonszámon). 

A háziorvos telefonon kikérdezni Önt és ez alapján meghatározza a szükséges teendőket. A 
háziorvos dönt arról, 

- hogy Ön koronavírus megbetegedés szempontjából gyanúsnak minősül vagy nem 
 

- szükséges-e Önt kórházba utalni. 
 

 
IV. Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja 

- és nincs szüksége kórházi kezelésre: 

a háziorvos az Országos Mentőszolgálat közreműködésével PCR vizsgálat elvégzéséhez 
otthoni mintavételt kér. A mintavétel az orrból és a garatból történik. 

FONTOS: A vizsgálat eredményének megérkezéséig maradjon otthonában, ne menjen 
közösségbe! A vizsgálat eredményét befolyásolja az étel-, és italfogyasztás, így a 
várható mintavétel előtt 4 órával ne egyen, ne igyon! 

- és kórházi kezelésre van szüksége: 

 az Országos Mentőszolgálat gondoskodik a kijelölt kórházba történő szállításáról. 

IV.1. Ha a PCR vizsgálat eredménye negatív:  

A háziorvos határozza meg a teendőket a betegség tüneteinek függvényében. 

IV.2. Ha a PCR vizsgálat eredménye pozitív: 

Amennyiben a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött, a járványügyi 
hatóság (területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya) írja elő a 
szükséges teendőket. 
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- tünetmentes, vagy a tünetei enyhék: 

Ha otthonában megfelelő elkülönítése megoldható, akkor otthonában/tartózkodási 
helyén kerül elkülönítésre (otthoni karantén). A karantént a járványügyi hatóság rendeli 
el. 
A hatósági karantén alól csak a hatóság feloldó határozata alapján mentesül, hagyhatja 
el otthonát/tartózkodási helyét és mehet vissza az oktatási intézménybe, illetve 
munkahelyére. 
 

- a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás): 

Értesítse erről háziorvosát vagy hívhatja közvetlenül a mentőszolgálatot is, az aktuális 
eljárásrendnek megfelelően a mentő kórházba fogja szállítani Önt. 

Amennyiben Önnél igazolták, hogy koronavírussal fertőzött, kérem tájékoztassa a tanulmányi 
ügyintézőjét/kollégium vezetőjét/munkahelyi vezetőjét ennek tényéről, valamint a területileg 
illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya által elrendelt intézkedésről és annak 
határidejéről. 

(A bejelentési kötelezettséget segítő applikáció fejlesztése folyamatban van.) 
 
Az Önnel kontaktusba került személyek felkutatását a területileg illetékes kerületi/járási hivatal 
népegészségügyi osztálya végzi. Kérjük, hogy szíveskedjen a kontaktkutatásban 
felelősségteljesen közreműködni. 
 
Kérjük, hogy a hatósági intézkedésként elrendelt karantén szabályait maradéktalanul tartsa be. 
 
 
V. Ha Ön kontakt személynek minősül: 
 
Amennyiben Ön igazolt pozitív személlyel találkozott és a hatóság Önt kontakt személynek 
nyilvánította, Ön hatósági elrendelés alapján jogszabályban meghatározott időre otthoni 
karanténba kerül.  
 
 
VI. Járványügyi intézkedés alá vont személyek tanulmányi ügyintézésével 

kapcsolatos teendők: 
 
Karantén elrendelése, illetve önkéntes karantén esetén a személyes jelenléthez kötött oktatásban 
nem vehet részt.  
 
Kérjük, hogy a kurzus oktatóitól elektronikus levél útján tájékozódjon arról, hogy az Ön 
által felvett kurzusok esetében van-e mód távolléti oktatás keretében ideiglenesen részt venni, 
illetve a pótlás lehetőségeiről. 
 
A mulasztás igazolása az általános szabályok szerint történik. 
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A tanulmányok folytatásához szüksége lehet a hatósági karantént feloldó határozat 
bemutatására. 
 
Ezen felül, függetlenül attól, hogy a karantén teljes idejét kitöltötte-e vagy sem, legalább 1 
negatív PCR eredmény bemutatása szükséges klinikai gyakorlaton történő részvételhez. 
 
VII. Járványügyi intézkedés alá vont személyek munkahelyi ügyintézésével 

kapcsolatos teendők 
 
A Humánpolitikai Igazgatóság munkavállalók részére közzétett aktuális tájékoztatója szerint. 
 
 
VIII. Járványügyi intézkedéstől függetlenül tartsa be: 
 

- Zárt térben viseljen orr-szájmaszkot! 
 

- Tartson legalább 1,5 méteres távolságot másoktól! 
 

- Ügyeljen a gyakori szappanos kézmosásra, higiénés kézfertőtlenítésre! 
 

- Kerülje a zárt térben, több személy részvételével tartott rendezvényeket, 
összejöveteleket! 

 
 
 
Pécs, 2020. szeptember 24. 
 
A PTE Operatív Stáb 8/2020. (IX. 24.) ajánlásával 


