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

COVID-19 tünetek

Értesíteni a szervezeti egységének vezetőjét és a Járványügyi 
Munkabizottságot a jarvany@uni-eszterhazy.hu címen és
háziorvoshoz/orvoshoz fordulni.

Az orvos dönt arról, hogy szükséges-e PCR tesztet végeztetni, keresőképtelen 

állományba venni az érintett munkatársat, illetve értesíteni a népegészségügyi 

hatóságot.

A keresőképtelen állományba vett és/vagy karantén illetve megfigyelés alá vont 

munkavállaló a háziorvos által kiállított keresőképességet igazoló dokumentummal 

vagy a karantén feloldó határozattal állhat újra munkába.

A MUNKAVÁLLALÓNAK AZONNAL KÖTELESSÉGE:

A MUNKAVÁLLALÓ COVID-19 POZITÍV 
TESZTEREDMÉNYE ESETÉN:

Köteles azonnal értesíteni a szervezeti egység vezetőjét és 
Járványügyi Munkabizottságot a jarvany@uni-eszterhazy.hu címen. 

A munkavállaló kontaktszemély kutatását a hatóság végzi. Kontaktszemély-

nek minősül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 

65. § (1) bekezdése szerinti azon személy, aki COVID-19 betegségben szenvedő 

személlyel érintkezett, nem mutatja a COVID-19 betegség tüneteit, és a hatóság 

kontaktszeméllyé nyilvánítja.

COVID-19 POZITÍV TESZT EREDMÉNY VAGY A FERTŐZÉS 
GYANÚJA ESETÉN TÖRTÉNŐ EGYETEMI INTÉZKEDÉSEK:

A munkáltató a közvetlenül együtt dolgozó vagy a legalább 15 percet meghaladó időtartam-

ban adott helyiségben együtt tartózkodó munkatársakat – amennyiben a védőintézkedések 

(maszkhasználat, 1,5 méteres távolság) betartása nem volt igazolható - munkakörtől függően 

azonnal otthoni munkavégzésre kötelezi, vagy szabadságot rendel el. 

A közvetlenül együtt dolgozó munkatársak az elrendelt otthoni munkavégzés, illetve 

szabadság ideje alatt az Egyetem épületeibe nem léphetnek be.

AZ EGYETEM ÉPÜLETEIRE VONATKOZÓ BELÉPÉSI TILALOM AZ 
ALÁBBI FELTÉTELEK VALAMELYIKÉNEK TELJESÜLÉSÉIG TART:

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) 

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. 

                                                                 (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; közvetlen munkatárs; 15 percnél hosszaban 

maszk nélkül, zárt térben együtt tartózkodás) esetén


