Iktatószám: 109102/ELIG/2020
Kedves Hallgató,
A Semmelweis Egyetem hallgatójaként az alábbiakban összefoglalt járványügyi intézkedések
betartására hívjuk fel szíves figyelmét.
1. Általános rendelkezés
Rektori utasítás értelmében, az Egyetem területén amennyiben két főnél több személy tartózkodik
egy helyiségben - továbbá a közösségi terekben – a maszk szabályos használata kötelező, a
kézfertőtlenítés szabályait és 1,5-2 m védőtávolságot be kell tartani!
2. Szűrések szükségessége
2.1. Az Egyetem valamennyi hallgatója, aki az oktatáson való részvételét megelőző 14 napon belül
érkezett Magyarországra, köteles COVID PCR szűrésen részt venni. Jogszabályi előírások
értelmében a külföldről érkező hallgató esetén 2 db - minimum 48 óra különbséggel vett - negatív
COVID PCR-vizsgálati eredmény szükséges. (Az első SARS-CoV-2 PCR tesztként azt a vizsgálatot
is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai
Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy
angol nyelvű okirattal igazolja.)
2.2. A szűrést addig nem szükséges megismételni, amíg a hallgató kizárólag Magyarországon
tartózkodik; nem került szoros kontaktusba olyan személlyel, aki 14 napon belül külföldről érkezett;
nem került szoros kontaktusba olyan személlyel, aki potenciálisan fertőző lehet; illetve nem észlel
magán gyanús tüneteteket.
2.2.1. Tünetek észlelése során a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendjét szükséges alapul
venni, vagyis
Maradjon otthon, ne menjen közösségbe! Ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem
telefonon hívja fel háziorvosát! A háziorvos telefonon fogja kikérdezni


Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, és

a) a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, tehát nem igényel
kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos értesíti az Országos
Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti mintavétel céljából. Ennek eredményéről a háziorvos ad
tájékoztatást. Amennyiben a háziorvos felkeresését követő 3 munkanapon belül nem keresi fel
az OMSz, lehetősége van a Semmelweis Egyetemtől igényelni a mintavételt.
b) a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, mellkasi fájdalom) forduljon orvoshoz vagy hívja a mentőket
(112)
a.a) nemzetközi hallgatók esetében a fentiek annyiban módosulnak, hogy enyhe tünetek esetén a
következők szerint lehet mintavételi időpontot igényelni:
A tünetek megjelenése előtt, vagy a pozitív mintavétel előtt 2 nappal már fertőzőképes lehet, ezért
mindenképpen maradjon otthon. A vírust kimutatni nagy biztonsággal a fertőződés utáni 4-5 napon
lehet, ezért az időpontigénylést lehetőség szerint ennek alapján tegye meg. Amennyiben későbbi
időpontot kap, kérjük legyen türelmes a mintavételi időpontig, maradjon otthon, kizárólag a
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mintavétel idejére hagyja el az otthonát, és akkor is tartsa be az óvintézkedéseket (szájmaszk,
kézfertőtlenítés, védőtávolság)
b.b) súlyos tünetek esetén az eljárásrend megegyezik a fentiekkel
2.2.2. Amennyiben koronavírussal valószínűsített vagy megerősített beteggel szoros
kapcsolatba került a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendjét szükséges alapul venni,
vagyis
Járványügyi megfigyelés alá kell helyezni a betegségre jellemző láz és légúti tünetek
esetleges megjelenésének azonnali észlelése érdekében. A kerületi/járási hivatal népegészségügyi
osztálya a járványügyi vizsgált során megkeresi a valószínűsített/megerősített esettel
kontaktusba került személyeket, és a megerősített vagy valószínűsített COVD-19 beteg tüneteinek
fennállása idején és a maximális elővigyázatosság érdekében a tünetek kialakulását megelőző két
napban szoros kapcsolatba került személyeket 10 napig járványügyi megfigyelés alá helyezi. A
szoros kontaktok otthonukban kerülnek járványügyi megfigyelésre, amennyiben erre lehetőség van.
Az otthonában elkülönített, enyhe tüneteket mutató beteg családi szoros kontaktjai elkülöníthetők
ugyanabban az ingatlanba, ha ennek feltételei biztosítottak.




A járványügyi megfigyelést nem lehet feloldani 2 negatív PCR teszttel sem, vagyis 10
napos kötelező karantént szükséges letölteni. A járványügyi megfigyelés leteltekor nem
szükséges az intézkedés alávont személynél PCR tesztet végezni, kivéve betegellátási
gyakorlat előtt!
Amennyiben a betegellátásban vesz részt, akkor a járványügyi megfigyelés
elrendelésekor és a kontaktust követő 10. naptól kell elvégezni a PCR vizsgálatot.

Amennyiben a kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya a járványügyi vizsgált
során nem keresi fel, abban az esetben is a fenti szabályok felelősségteljes betartását kérjük, annyi
eltéréssel, hogy ha betegellátásban vesz részt, akkor a szoros kontaktról való tudomásszerzést
követő 1-3 napon belül, majd kontaktust követő 10. naptól kell elvégezni a PCR vizsgálatot
Amennyiben olyan személlyel találkozott aki koronavírussal fertőzött személlyel érintkezett,
az eset másodlagos kontaktnak számít, a mintavétel elvégzése és a karantén nem indokolt.
2.3. Eltérő rendelkezést az oktatási szervezeti egységek/gyakorlati helyek csak dékáni engedéllyel
hozhatnak, amelyről a hallgatókat és a Klinikai Központot is szükséges előzetesen
tájékoztatniuk.
3. Vizsgálatra történő jelentkezés
3.1.Hallgatóink részére a COVID PCR vizsgálatot térítésmentesen biztosítjuk.
A fesz.elojegyzes@semmelweis-univ.hu e-mail címről kapott regisztrációs e-mailen kapott
tájékoztatón keresztül áll módjában az elérhető helyszínekre és időpontokra jelentkezni.
3.2. A jelentkezési felületen lehetőség van a foglalt időpont lemondásra, ezáltal módosítására is, a
szűrések zökkenőmentessége érdekében, ennek szigorú betartását kérjük minden hallgatótól.
Kérjük, legyen tekintettel a többi hallgatóra, és ne jelentkezzen be egyszerre több helyre! Ha nem
tud megjelenni a foglalt időpontra, akkor mielőbb mondja azt le, hogy a felszabadult
időpontra más hallgatótársa tudjon jelentkezni. Legyenek tekintettel egymásra!
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4. Eredményközlés
4.1. Lehetőség van arra, hogy a leletet a megadott e-mail címére automatikusan kiküldjük, ha
ehhez szóbeli nyilatkozatával hozzájárul a betegfelvételen. Ebben az estben a beteg regisztráció
során kérjük a név, az e-mail cím és a születési dátum ellenőrzését.
- Amennyiben az adatrögzítésnél a helyszínen nem kérdezik meg az e-mail címet, jelezni szükséges
az automatikus lelettovábbítás igényét.
- A záródokumentum pdf formátumban, titkosítottan kerül kiküldésre, ahol a jelszó a születési dátum
eehhnn formában pld. születési dátum 1977.03.15 esetén a jelszó 770315 lesz.
4.2. Ha az eredmény a mintavételt követő 5 nap után sem érkezik meg, akkor hallgató a problémát
az info.corona@semmelweis-univ.hu e-mail címen jelezheti.
E-mail szövegében szerepeljen:
„Teljes név_Születési dátum (év.hónap.nap)_Anyja neve_Telefonszám_Mintavétel helyszíne és
dátuma.”
4.3. A TAJ számmal rendelkező hallgató a vizsgálat eredményét továbbra is elérheti az
Elektronikus
Egészségügyi
Szolgáltatási
Tér
(EESZT)
Lakossági
Portálján
https://www.eeszt.gov.hu/hu/bejelentkezes vagy háziorvosán keresztül is, a mintavételt követő kb. 72
órán belül. Az EESZT használatához előzetes ügyfélkapus regisztráció szükséges.
5. Teendő pozitív lelet esetén
5.1. Amennyiben valaki PCR vizsgálata pozitív lesz, az első és legfontosabb teendője az az, hogy
maradjon otthonában, ne mozduljon ki onnan, izolálja magát. A beteget a SE Kórházhigiénés
Osztály bejelenti az NNK ún. OSZIR-Fertőző beteg jelentő rendszerébe.
5.1.1. Ezek alapján tudja a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal járványügyi osztálya
megkeresni a beteg személyt és tud intézkedni, kiadja a „karantén határozatot”. Megpróbálja
felkutatni a kontaktokat, illetve gyógyulás után a „felszabadító határozatot” is megküldi emailben
vagy postai úton. A hatósági házi karantén feloldása automatikus, amennyiben a záró időpont is fel
van tüntetve a határozatban. A karantén hatóság általi feloldására csak olyan esetben van szükség,
amikor a záró nap NEM került meghatározásra. Ilyen esetben a területileg illetékes hatóságot kell
felkeresned e-mailen vagy telefonon. (https://jarasinfo.gov.hu/)
Amennyiben szüksége van a felszabadító határozatra, úgy a budapesti lakcím esetén a
lakcím/tartózkodási hely szerinti Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztályát szükséges keresni,
vidéki lakcím esetén pedig a területileg illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát.
(https://jarasinfo.gov.hu/)
5.1.2. Egyre gyakrabban előfordul, hogy a népegészségügyi osztályok leterheltsége miatt nem
kerül kiállításra „karantén határozat” (és a későbbiekben felszabadító határozat sem), ebben az
esetben kérjük tartsa be az otthoni izolációt, amely 10 nap.
5.1.2.1. Amennyiben betegellátásban vesz részt (függetlenül attól, hogy kormányhivatal felkereste
vagy sem) a betegellátásba történő visszatérés feltétele két, minimum 48 óra különbséggel vett
oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye (az első
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mintavétel nem lehet korábban, mint a pozitív teszt eredményét vagy a klinikai tünetek megjelenését
követő 5. nap)
5.1.2.2. Amennyiben nem vesz részt a betegellátásban pozitív teszt eredményétől vagy a klinikai
tünetek megjelenésétől számított 10 nap elteltével nem kötelező PCR vizsgálatot végeztetni,
visszatérhet az oktatásba.
5.2. Aki igazoltan átesett COVID fertőzésen, az a személy 6 hónapig mentesül a PCR vizsgálati
kötelezettség alól.
5.3. Fontos a pontos adatok megadása a beteg regisztráció után, mert állampolgárságtól függetlenül
a regisztráció során megadott tartózkodási címen és elérhetőségeken keresi majd fel a hatóság.
5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a karantén megsértésének súlyos következményei lehetnek, mind az
Egyetemen belül, mind azon kívül, így kérünk figyeljen ennek betartására, ellenkező esetben a
hatóság akár 500.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot is kiszabhat, az Egyetem pedig fegyelmi eljárást
indíthat. Felhívjuk figyelmét az egyetem honlapján megjelenő iránymutatásra, amelyhez önkéntesen
csatlakozni is lehetséges:
https://semmelweis.hu/koronavirus/mit-tehetunk/jarvanyugyi-etikai-iranymutatas/

5.4. A napi pozitív eredményekről a SE Kórházhigiénés Osztály értesíti a Dékáni hivatalokat, így a
Dékáni hivatalt külön értesíteni nem szükséges. Az intézmény ennek alapján el tudja kezdeni a
lehetséges kontaktok felderítését, így megakadályozva vírus terjedését és meggyorsítva a hatósági
kontaktkutatást. Nagyon fontos, hogy a szoros kontaktokról is adjanak tájékoztatást a telefonon
megkereső járványügyi munkatársnak, valamint a Dékáni hivatal számára.
5.5. Javasoljuk, hogy pozitív PCR lelet esetén jelezzék a gyakorlatvezetőnek az eredményt, illetve a
hallgatótársaknak, annak érdekében, hogy tudjanak a kockázatról és figyeljék a COVID-19-re
jellemző tünetek megjelenését, amelyek fellépése esetén mindenképpen maradjanak otthon!
6. Pótlási lehetőségek
A Semmelweis Egyetem képzéseinek a sajátosságai miatt a pótlási lehetőségek korlátozottak! Az
igazoltan pozitív hallgatók gyógyulásukat követően visszatérhetnek az egyetemre, és újra
bekapcsolódhatnak az oktatásba. Kérjük, hogy a hiányzásokat minimalizálják, hiszen bármikor
megfertőződhetnek, így a hiányzásokkal az esetleges fertőződés vagy megbetegedés esetén éljenek.
Amennyiben az egyetem területen vannak, szigorúan tartsátok be az óvintézkedéseket! Szájmaszkban
jelenjenek meg, amelyet megfelelően hordanak, rendszeresen mossanak kezet, használjanak
kézfertőtlenítőt és tartsák be a védőtávolságot!
Csak egészségesen lépjenek be az egyetem területére!
Vigyázzunk egymásra!
Budapest, 2020.09.29.
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