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E/16/2020 (VII. 16.). SZ. Rektori-Kancellári utasítás 

1. sz. melléklet 

 

Kérdőív és nyilatkozat 

az új koronavírus (nCoV) által érintett országokból érkezőknek 

 

NÉV:  

NEPTUN KÓD:  

E-MAIL:  

MOBIL:  

TARTÓZKODÁSI HELY:  

 

Utazással kapcsolatos információk 

Mely országokban tartózkodott a megelőző 14 napban? 

(Valamennyi érintett ország megjelölendő, a távozás dátumával együtt) 

IGEN/NEM ORSZÁG VÁROS TÁVOZÁS DÁTUMA 

    

    

    

    

 

Hely, dátum: 

 

 

ALÁÍRÁS: 

 

Kijelölt személy neve és 

elérhetősége: 

Dr. Antmann Katalin, korhazhigiene@semmelweis-univ.hu  
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E/16/2020 (VII. 16.). SZ. Rektori-Kancellári utasítás 

14.§ (2)-(3)  

(2) Az a hallgató és az a dolgozó, aki az egyetemen való személyes megjelenését vagy munkába állását megelőző 

2 héten belül külföldön tartózkodott, az egyetemen való személyes megjelenés vagy munkába állása előtt köteles:  

a. a 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 2.§ b) és c) pontjában meghatározott sárga 

és piros jelzés alá besorolt országból való érkezés esetén a járványügyi elkülönítés (karantén) 

megszüntetéséről szóló hatósági határozat bemutatására, vagy a Rendelet 3. § (5) bekezdése szerint 

külföldön készített az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat 

(SARS-CoV-2 teszt) eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolni, hogy SARS-

CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, 

b. az a) pont hatálya alá nem tartozó, de a 4.sz. melléklet szerint magasabb kockázatú országból érkezés 

esetén, minimum 48 óra különbséggel 2 db COVID PCR-vizsgálatot köteles végeztetni az egyetemen és 

kizárólag a két vizsgálat negatív eredményéről aló tudomásszerzést követően (ide nem értve a vizsgálaton 

történő megjelenést) jelenhet meg személyesen az egyetemen, vagy 

c. amennyiben az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó országból érkezik, 1 db COVID PCR-vizsgálatot 

végeztetni az egyetemen. 

(3) A hallgatók részére s (2) bekezdés b) – c) pontja szerint COVID-PCR-vizsgálatot az egyetem 

térítésmentesen biztosítja, melyhez az 1. számú melléklet kitöltése szükséges. 

Tájékoztatás a magasabb kockázatba sorolt országokról 

A nemzetközi járványhelyzet folyamatos nyomon követésével a magasabb kockázatú országok listája a Klinikai 

Központ Elnökének jóváhagyása mellett, az aktuális helyzet alapján frissítésre kerül. 

Az aktuális járványügyi helyzet alapján magasabb kockázatba sorolt: 

 Minden Európai Unión kívüli ország, továbbá 

 

az EU országai közül az alábbiak: 

 

 Svédország, 

 Észtország, 

 Olaszország, 

 Spanyolország, 

 Franciaország, 

 Portugália, 

 Románia, 

 Bulgária, 

 Horvátország. 

 


