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Dékáni tájékoztató járványügyi eljárás kari betartásáról a szorgalmi időszak alatt 

 

Tisztelt Oktatótársaim! 

 

Tisztelt KPK Vezetők! 

 

Tisztelt Kari Vezetők! 

 

Tisztel kari HÖK Vezetők! 

 

A tegnapi napon megtartott dékáni szintű vezetői egyeztetésen elhangzottak alapján szeretnék 

röviden tájékoztatást adni a jelen járványügyi egyetemi szabályok kari betartásáról: 

Az Egyetem célja továbbra is a hibrid oktatás, így elfogadva azon kormányzati döntést, hogy az 

emberek a védekezési eljárásokat betartva dolgoznak, és aki beteg elkülönül. Ez a mi karunkon az 

alábbiakat jelenti: 

 

1) Azon főállású oktató, konduktor vagy kari munkatárs, aki magán az ismert koronavírus 

tünetek valamelyikét észleli vagy pozitív koronavírus teszttel rendelkezik otthoni 

betegállományban vagy munkáltatói jogkörrel rendelkező felettesének (ez a személy az 

oktatók és a kari vezetők, Dékáni Hivatal munkatársai esetében a dékán) engedélyével 

„home office” státuszban kell két hetet eltölteni. Két hét eltelte után a mi karunkon, ahol 

nincs közvetlen betegellátás és az oktatók/munkatársak nem érintkeznek beteg emberekkel 

újabb teszt elvégzése nélkül automatikusan elkezdhet dolgozni. Amennyiben két hét 

elteltével is tüneteket észlel magán, újabb tesztet kell csináltatnia. Aki tünetmentes, öt 

tünetmentes nap elteltével kérheti a két hétnél előbbi „felszabadítását” újabb teszt 

elvégzésével, ami a mi esetünkben egy tesztet jelent. Amennyiben ezt a teszt negatív, jöhet 

dolgozni. Azon oktató/konduktor, aki a felnőtt osztályunkon vezet gyakorlatot/dolgozik az 

otthon töltött két hét után is csak negatív teszttel mehet az osztályra, mert az ott lévő ellátott 

személyek krónikus betegnek számítanak. Az elmaradó órákról a hallgatókat az oktatónak 

haladéktalanul értesíteni kell és a pótlásra tervet kell készítenie, amit eljuttat a közvetlen 

munkahelyi vezetőjéhez (intézetigazgatók). 

 

2) Azon óraadó oktató, aki magán az ismert koronavírus tünetek valamelyikét észleli vagy 

pozitív koronavírus teszttel rendelkezik, jeleznie kell a közvetlen szakmai felettesének (az 

intézetigazgatóknak) távolmaradását és az óráinak pótlási módjára tervet kell készítenie.  

 

 

3) Amennyiben egy hallgatónk az egyetemi szűrővizsgálaton pozitív tesztet produkál, a dékán 

hivatalból értesítést kap róla. Amennyiben egy hallgatónk tüneteket mutat vagy magán úton 
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elvégeztetett PCR tesztje pozitív lesz, köteles bejelenteni a THKK-n. Mindkét esetben 

nekünk jelzési kötelezettségük van és hallgatóra ugyanaz az elkülönülési szabályok 

vonatkoznak, amelyeket leírtam az 1) pontban.  

 

4) A kontaktkutatást nekünk kell elvégezni karon belül. Ez a következőt jelenti: szoros 

kontaktnak az számít, aki a COVID 19 pozitív személlyel legalább másfél méternél 

közelebb volt legalább 15 percig maszk nélkül vagy a beteg személlyel fizikai kapcsolatba 

(valamilyen fizikai kontaktust igénylő segítséget nyújtott számára, ölelgette, puszilgatta, 

egy ágyban aludt vele, stb) került vagy egy háztartásban/kollégiumi szobában, stb. él. Ezek 

alapján, az a személy, aki COVID 19 pozitív köteles leadni azon személyek nevét hallgató 

esetében a THKK-ra, munkavállaló esetében a közvetlen munkahelyi felettesének, akik a 

fenti felsorolás alapján szoros kontaktnak számítanak. Ezen személyeket értesítünk kell, és 

felhívjuk figyelmüket, hogy vagy maradjanak otthon két hétre vagy menjenek el tesztet 

csináltatni. 

 

 

5) Nem számít szoros kontaktnak és nincs is teendője azon személyeknek, akik a COVID 19 

pozitív személlyel legalább másfél méteres távolságban folyamatos maszkhasználattal 

találkoztak és nem kerültek vele fizikai kapcsolatba. Így elméleti órákon, amennyiben 

mindenki betartotta a kötelező szabályokat nem kell tesztet csináltatni az egyetemi 

rendszeren keresztül és nem lehet otthon maradni. Kérem az oktatókat/konduktorokat és 

hallgatókat, ne terheljék feleslegesen az egyetemi szűrőrendszert és erre hivatkozva ne 

maradjanak otthon. 

 

6) Amennyiben COVID 19 pozitív hallgató vagy oktató a gyakorlóterületünk valamelyik 

csoportjában volt az ott lévő gyakorlatvezető oktatónak kell a kontaktkutatásban 

közreműködnie és megjelölni azokat a gyermekeket/felnőtteket, akikkel a beteg fizikai 

kapcsolatba lépett (járatta, önellátásban segítette, stb). Ők szoros kontaktnak számítanak, 

tehát a szülőket értesíteni kell és a gyermek/felnőtt két hétig nem jöhet az intézménybe. 

 

 

7) Az elméleti oktatásunk továbbra is hibrid módon, a gyakorlati oktatásunk továbbra is 

személyes jelenléttel zajlik. Azon oktató, aki nem hajlandó az ezzel kapcsolatosan hozott 

egyetemi és kari döntéseinket tudomásul venni és azokat betartani a rektori utasítás 

értelmében dékáni figyelmeztetésben részesítendő.  

 

8) Az oktatók védelmére helyezzük a hangsúlyt, mert ha az oktatóink megbetegednek, hiába 

lesz hibrid oktatás nem lesz, aki tanítson. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy az oktató 

azért marad otthon, mert szerinte, lehet, hogy beteg. Tovább, mint ismert nincsenek 

korlátlan számú nagy termeink és nincsen „két garnitúra” oktatói gárdánk. Így kérem, hogy 
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ne akarjon egy oktató sem mindenáron nagyobb termet azért, hogy ne duplikálva tanítson. 

Az oktatási és egyéb intézményi feladatát és kötelezettségeit mindenkinek el kell látnia, aki 

ezt nem szeretné megtenni szabadságra vagy betegállományba mehet bejelentési 

kötelezettsége mellett. 

 

Budapest, 2020. szeptember 16. 

                                                                             
 

      Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea 

dékán 

 
 

 

 
 
 
 


