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4. Körlevél a koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelésére 

 

 

1, A főiskola által szervezett, illetve bármely külsős szervezésű, de a főiskola területén megvalósuló 

rendezvény megtartása elhalasztásra vagy törlésre kerül. 

 

2, Erasmusos hallgatóink közül jelenleg még egy fő tartózkodik Magyarországon, Budapesten. A 

hallgatók távoktatási formában tudják teljesíteni a félévi követelményeket. A kollégiumból a 

magyar hallgatóink kiköltöztek, hazautaztak. 

 

3, A kedd reggeli főiskolai misék elmaradnak. 

 

4, A főiskolán rendkívüli munkarend lép életbe a nem oktatók esetében, melyről a kollégákat a 

szervezeti egységek vezetői tájékoztatják. Az oktató kollégák otthoni munkavégzésben látják el a 

távoktatási feladatokat. 

 

5, A konyha és a büfé a helyzet normalizálódásáig nem üzemel, kérem a kollégákat, akiknek be kell 

jönniük munkavégzés miatt, számítsanak erre a kellemetlenségre. 

 

6, Szintén szünetel az iskolaorvosi ellátás. 

 

7, Hivatali ügyintézés e-mailben vagy levélben történhet, telefonon a kollégák segítséget nyújtanak. 

A Gazdasági Osztályon keddi és csütörtöki napokon, a Tanulmányi Osztályon és a Rektori 

Hivatalban minden nap 8-12-ig van ügyelet. Indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban lehet 

belépési lehetőséget kérni az adott ügyintézőtől. 

 

8, Visszavonásig távoktatási formában történik a képzés, a külső gyakorlatok, zárófoglalkozások, 

zárótanítások teljesítéséről később lesz döntés. 

 

9, A távoktatási anyagok készítéséhez, hallgatókhoz való eljuttatásához az oktatók az informatikus 

kollégáktól a holnapi nap folyamán fognak kapni írásos anyagot, illetve telefonon, e-mailben is 

elérhetőek, szívesen segítenek. Video-anyag felvételét Nagy Sándorral egyeztetett időpontban az 

épületben lehet bonyolítani. 

 

10, A tanszéki adminisztrátorok is otthoni munkavégzésen lesznek, így tőlük és majd nekik a 

jelenléti íveket, esetleges egyéb dokumentumokat elektronikus formában kell eljuttatni. 

 

11, A könyvtári nyitva tartás is szünetelni fog. A visszahozott könyvek a Gazdasági Osztályon az 

ügyeleti időben, egyeztetett időpontban leadhatóak. 

 

12, A Szent Miklós épületünk bezárásra kerül, portaszolgálat a főépületben és nappal a Szt. József 

épületben fog működni. 
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A korábbi körlevelekben leírt, fenti pontokat nem érintő előírások továbbra is érvényben 

vannak.  

 

A változásokról, újabb, szükséges intézkedésekről folyamatosan tájékoztatjuk a kollégákat, 

hallgatókat, kérem ezek szigorú betartását és betartatását mindenkitől.  

 

Újra felhívom a figyelmet a higiéniai követelmények fokozott betartására. Kérek mindenkit, 

hogy kísérje figyelemmel a levelezőrendszeren keresztül és a honlapon közzétett 

információkat. 

 

Vigyázzunk egymásra! 

 

2020. 03. 17. 

 

       Libor Józsefné dr. sk. 

        rektor 

 

 

 

 

 


