
Az egyetem hallgatói számára  
a COVID-19 fertőzés gyanúja illetve megbetegedés észlelése esetén követendő eljárásról.

COVID-19 tünetek

- értesíteni a Járványügyi Munkabizottságot a jarvany@uni-eszterhazy.hu
  címen, a Neptunban és az egyetemi honlapon elérhető nyilatkozat csatolásával 

- értesíteni továbbá:

• a kar dékáni hivatalát, 
• külföldi hallgató esetén a Nemzetközi Kapcsolatok Központját
• doktorandusz hallgató esetén a doktori iskolák titkárságát
• méltányossági alapon kollégiumi elhelyezés esetén a kollégiumi referenst is

A HALLGATÓNAK AZONNAL KÖTELESSÉGE:

RIASZTÁSI PROTOKOLL

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet  14. § (1) bekezdése 

alapján a felsőoktatási intézményben az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható. A digitális oktatási rendszer bevezetése 

ellenére az intézménynek továbbra is napi járványügyi adatszolgáltatási kötelezettsége van a fenntartó minisztérium felé.

KORMÁNYRENDELET

Az intézményben tapasztalt fertőzés esetén a Járványügyi Munkabizottság az illetékes hatóságokat és a 

fenntartót a megbetegedésről és a hatóság által előírt kontaktszemélyekről értesíti. Az egyetem az ITM által 

kiadott mindenkori eljárásrendek, valamint a hatályos NNK eljárásrend szerint jár el, a kötelező járványügyi 

adatszolgáltatást az ITM részére minden munkanapon elküldi. 

- háziorvosához/orvoshoz fordulni.

Kollégiumban lakó hallgatót ezzel egyidejűleg azonnal el kell különíteni. Az orvos 

telefonon kikérdezi a hallgatót, és ha felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, akkor 

ennek megfelelően intézkedik.

Ha fennáll a COVID-19 gyanú, de nem szükséges kórházi ápolás, akkor a Hallgató a 

kollégiumban   maradhat   az   arra   kijelölt   szobában   elkülönítve,   vagy  megfelelő 

utazásszervezést (nem tömegközlekedés) követően hazautazik. 

Ha a kollégiumban marad, az OMSZ a Kollégiumban elvégzi a mintavételt a 
teszthez. A gyanús esetről értesítést kap a járási népegészségügyi osztály vagy a 

megyei ügyelet, amely pozitív teszt esetén rendelkezik a további tennivalókról (pl. házi 

karantén elrendelése, a beteg környezetében élők tesztelése).

Ha fennáll a COVID-19 gyanú, és szükséges kórházi ápolás, megfigyelés a mentő 

megérkezéséig a Hallgató köteles a szobájában elkülönítetten tartózkodni. 

A kollégiumi referens az esetről tájékoztatja a kollégiumok igazgatóját, aki értesíti 
a Hallgató hozzátartozóját és egyeztet a Járványügyi Munkabizottsággal.

A Járványügyi Bizottság elnöke szükség esetén értesíti az esetről és segíti a Népegészségügyi 

Osztályt a kontaktok keresésében. (A COVID-19 fertőzött kontaktja minden olyan személy, aki 

jelenleg nem mutat tüneteket, de kapcsolatban volt vagy kapcsolatban lehetett egy COVID-19 

beteggel a tünetek fennállása idején és a tünetek kialakulását megelőző 2 napban.)

A fellelt kontaktokat is el kell különíteni addig, amíg a Népegészségügyi Osztály határozatot 

nem hoz az ügyben.

A fertőzésgyanús Hallgatók szobáját és a karantén alatt használt szobákat azonnal 

fertőtleníteni kell.

az utolsó kontakttól számított 10 nap eltelte és tünetmentesség

hatóság/háziorvos által elrendelt karantén feloldása

negatív PCR teszteredmény kézhezvétele (A két teszt közötti időszakot a 
mindenkori klinikai protokoll írja elő. (48 óra – 409/2020. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 2. §. (2) pont) 

INTÉZKEDÉSEK KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS ESETÉN:

                                                                 (leggyakoribb: láz, fáradtság, száraz köhögés, ritkábban: 

izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj) vagy a fertőződés 
gyanúja (a COVID-19 vírust tekintve valószínűsített vagy megerősített beteggel szoros 

kapcsolat  – pl. közös háztartásban élő családtag; szoba- vagy lakótárs; 15 percnél hosszaban 

maszk nélkül, zárt térben együtt tartózkodás) esetén

AZ ELKÜLÖNÍTÉS VAGY VISSZAKÖLTÖZÉSI TILALOM AZ ALÁBBI 
FELTÉTELEK VALAMELYIKÉNEK TELJESÜLÉSÉIG TART:


