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Bevezetés 
 

Az intézmény szempontjából a pandémia egy hirtelen fellépő, elhúzódó esemény, amely nagy 

mértékben befolyásolja a kiszámítható, napi munkavégzést, az oktatást és az ügyintézést. 

Ahhoz, hogy pandémia idején a főiskolán folyó oktatás folyamatos legyen, összehangolt 

cselekvési terv szükséges.  

A pandémiára való felkészülés azon alapul, hogy megfelelő tervezéssel, összehangolt 

hatékony intézkedésekkel várhatóan fékezhető, lassítható a világjárvány, és jelentősen 

csökkenthetők a káros következmények mind egészségügyi, mind pedig gazdasági és 

infrastrukturális vonatkozásban. 

A biztonságos oktatás, munkavégzés feltételeinek megteremtése az intézményvezető feladata.  

 

A szabályozás célja 
 

Jelen szabályzás célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) 

Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel egységes útmutatásul 

szolgáljon az intézménye számára a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez, illetve 

lebonyolításához, összhangban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § 

(3) b) pontjában kapott felhatalmazással.  

Az ajánlás elsődleges szempontként az oktatásban résztvevő személyek élet-, 

egészségszemélyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a képzés folyamatosságának és az 

intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus-világjárvány 

továbbterjedésének megelőzését veszi figyelembe. 

Az AVKF területére csak az érintésmentes hőmérséklet-ellenőrzést követően lehet belépni. A 

hőmérsékletet a portán ellenőrzik a belépést megelőzően.  

A Pre-Triázs kérdőívet (2. sz. melléklet) a belépés után elektronikusan kell kitölteni ezen a 

linken, amely a honlapon is elérhető: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHDLvi_Pk86-

fQa6n37llki4PdbD62KqvV_9GOlv6bNDe5uw/viewform  

A rendszer ezt archiválja, dátumra és névre visszakereshetően. Az épületbe belépni a 37.5 °C 

hőmérséklet felett nem lehet.  

Járványügyi, vírussal kapcsolatos bejelentést erre az email címre kell küldeni: 

covid@avkf.hu 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHDLvi_Pk86-fQa6n37llki4PdbD62KqvV_9GOlv6bNDe5uw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHDLvi_Pk86-fQa6n37llki4PdbD62KqvV_9GOlv6bNDe5uw/viewform
mailto:covid@avkf.hu
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1. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola feladatainak ellátásához 

szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet 

kialakítása 
 

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, 

irányelvek betartása mindenki számára kötelező. 

1.2. A felsőoktatási intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, 

koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés 

jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

1.3. A személyi higiéné betartása a felsőoktatási intézmény minden polgára részéről 

szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos 

kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, 

valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó 

szabályok betartását. Az főiskola épületein belül zárt térben, illetve szabadtéri 

rendezvényeken a maszk használata kötelező. 

1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása a főiskola területén belül rendkívül fontos a 

vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a 

várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, 

figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárakban, büfékben, 

vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.). 

1.5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a felsőoktatási intézményben maszk viselése 

kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő 

kialakítása kötelező. 

1.6. Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári, létesítmények, helyiségek 

tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felület-

fertőtlenítőszerek és takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden 

esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő 

koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és 

felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni 

szükséges. Ezeket a folyamatokat, intézkedéseket a főiskola kompetens munkatársainak 

dokumentálnia kell.  
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1.7. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább két óránkénti – fertőtleníteni 

(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek, 

italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükségeslegalább 

minden szerviz után - virucid fertőtlenítőszerrel. Ezeket a folyamatokat, intézkedéseket a 

főiskola kompetens munkatársainak dokumentálnia kell.  

1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a 

minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai 

készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt 

forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor 

használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. Split 

klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne 

okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran ajánlott 

fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott 

igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Ezeket a folyamatokat, 

intézkedéseket a főiskola kompetens munkatársainak dokumentálnia kell.  

1.9. Tájékoztatni kell a főiskolára érkezőket intézményekbe és létesítményekbe érkezők 

megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus 

járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és a létesítményre jellemző 

egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról. 

1.10. Az intézkedési terv szabályainak betartása, betartatása kötelező. A járványügyi helyzetre 

vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett a rektor az intézményi 

sajátosságok figyelembe vételével speciális utasításokat hozhat. 

1.11. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak 

a felsőoktatási intézményben akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali 

tájékoztatás szükséges. 
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2. A személyes közreműködést igénylő tanórák látogatása, a 

beiratkozás  
  

2.1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembe 

vételével a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Zárt térben a maszk viselése kötelező. 

2.2. A nagy hallgatói létszámot érintő tanórákat online módon – lehetőség szerint élőben a 

megfelelő interaktivitást biztosítva - célszerű megtartani, vagy a 2.1.-nek megfelelő módon, 

szükség esetén csoportbontásban. A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget 

folyamatosan biztosítani szükséges. 

2.3. A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a 

tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket is széleskörűen alkalmazni kell. A beadandó 

dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is 

biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására. 

2.4. A hallgatók beiratkozásakor javasolt, hogy tegyenek írásbeli nyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldi országban. Ha igen, a hallgatót 

nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. 

(VIII. 30.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról. 

2.5. Megteremtjük az online beiratkozás lehetőségét, elkerülve ezzel a sorban állás, 

kialakulását. Amennyiben az online beiratkozás nem megoldható, a hallgatók beiratkozását 

ütemezni szükséges. 

2.6. Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát 

szükséges a felsőoktatási intézménynek alkalmaznia, de speciális esetekben indokolt lehet a 

távolléti oktatás és az online oktatási rend fenntartása is. 

2.7. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges. Ezeket a folyamatokat, intézkedéseket a főiskola kompetens 

munkatársainak dokumentálnia kell. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a 

felületfertőtlenítést biztosítani szükséges. 

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása  
  

3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános 

higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos 

kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén 

biztosítani kell. Zárt térben a maszk használata kötelező. 
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3.2. A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és 

kórházhigiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósul meg. 

Amennyiben ez nem megoldható, a zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok 

betartásával kell azt megszervezni. 

3.3. A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott 

időszakban jelen lévő hallgatói létszámot. A szakmai gyakorlat első napján a hallgatónál el 

kell végezni a pre-triázsolást - kérdőív kitöltése, testhőmérséklet mérése - melynek 

kivitelezése és dokumentálása a gyakorlatvezető feladata. Ehhez javasolt a 2. számú melléklet 

szerinti kérdőív használata. 

3.4. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, 

hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres 

védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell. 

3.5. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető, 

vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület-fertőtlenítőszerrel tisztítsa le. 

3.6. A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső 

gyakorlóhelyen is be kell tartani. 

3.7. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a hallgatói 

csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani kell. 
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4. A számonkérés, beszámolás rendje 
 

4.1. A szóbeli beszámoló napját, érintett területét, valamint a várható létszámát előre 

tervezetten kell meghatározni, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását. 

4.2. Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra 

érkezzenek. 

4.3. Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. 

Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az 

írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok 

betartásával. 

4.4. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató 

vehet részt. Pre-triázsolás – kérdőív (2. számú melléklet), testhőmérés – az oktatók és a 

hallgatók esetében indokolt. Ezt a főiskola honlapjáról elérhető kérdőívet kezelő rendszer 

dokumentálja. 

4.5. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése kötelező. Rendszeres 

fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön. 

4.6. A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a 

vizsgázók figyelmét az épületekben elhelyezett tájékoztatók révén, illetve a számonkérés 

megkezdésekor szóban is fel kell hívni. 

4.7. Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre 

maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül. Speciális 

számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az eszközöket (pl. 

képzőművészeti, zenei oktatás, sport) minden használatot követően rövid behatási idővel 

rendelkező felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni. 

4.8. Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes 

szellőztetését. A beszámolás előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon és a 

szociális helységekben fertőtlenítő takarítás szükséges, ennek részeként virucid hatású 

fertőtlenítőszerrel kell takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, ablakok kilincsei, 

billentyűzet, monitor, egér, villany- és egyéb kapcsolók, korlátok, csaptelepek stb.).  
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5. Távolmaradás a munkavégzéstől, az oktatástól 

 

5.1. Minden hallgató, oktató, munkatárs, akinek az egészségi állapota az átlagosnál 

magasabb kockázatot jelenthet, az ellenkező általános rendelkezésig tartsa távol magát a 

közösségi alkalmaktól, így a főiskolai élettől és az oktatástól is. A hallgató, oktató, 

munkatárs egészségi állapotával kapcsolatban a kezelőorvos álláspontja az irányadó. A 

kockázatos körbe tartozónak tekinthető a daganatos megbetegedéssel kezelt, valamint az 

immunrendszert gyengítő (immunszuppresszív) kezelés alatt álló, és emiatt legyengült 

immunrendszerrel rendelkező személyek, vagy azok, akiknek az immunrendszere valamely 

hasonló okból (pl. műtét, komoly betegség) érezhetően legyengült, továbbá a krónikus 

magas vérnyomással, cukorbetegséggel, szív- és érrendszeri megbetegedésekkel, krónikus 

légúti megbetegedésekkel élők. 

5.2. Az a hallgató, oktató vagy más munkatárs, aki a fentieken túl valamely különös 

méltánylást érdemlő nyomós okot fogalmaz meg a főiskolától való távolmaradásra, annak a 

felettes vezetője, hallgató esetén a szakfelelőse az e-mailen előterjesztett indokolt kérelemre 

engedélyezheti meghatározott időre a Főiskolától való távolmaradást. Ilyen nyomós ok lehet 

az a körülmény, ha valaki koronavírus-megfigyelés alatt álló személy együttélő családtagja, 

vagy ápolója. 

5.3. Azok a személyek, akik hatósági karanténba kerülnek, természetesen a Főiskolától távol 

maradnak. 

5.4. Valamennyi hallgató, oktató és munkatárs, aki bármely, javasolt vagy engedélyezett 

karanténba kerül, illetve ezen okból marad távol a Főiskolától, köteles azt bejelenteni a 

Főiskolának. 

A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg az alábbiak szerint:  

● a) hallgató esetén a tanulmányi előadójának tett bejelentéssel a név, Neptunkód a 

távollét okának és kezdő időpontjának megadásával,  

● b) oktató és más munkatársak esetén a közvetlen munkahelyi felettes részére a 

távollét okának és kezdő időpontjának megadásával.  

5.5. Amennyiben hallgató, oktató, munkatárs esetén a koronavírus-fertőzést pozitív 

vírusteszttel igazolták, azt köteles bejelenteni. Ezt a bejelentést a Főiskola különösen 

szenzitív adatnak tekinti, és kizárólag a szükséges vagy jogszabály által előírt járványügyi 

védekezés céljából használja fel (kezeli). 

5.6. Az az oktató vagy munkatárs, aki nem saját betegsége miatt maradt távol a Főiskolától, 

valamint munkaköre ezt lehetővé teszi, köteles feladatait a felettesének rendelkezése szerint 

távolléti munkavégzéssel elvégezni.  
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5.7.Az a hallgató, akik nem saját betegsége miatt maradt távol a Főiskolától, köteles a 

rendelkezésére bocsátott digitális tananyagokból folyamatosan készülni, az előírt 

számonkérési formákat teljesíteni. 
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6. A takarítási rend kiegészítése 

 

6.1. Takarítás közben az AVKF részéről rendelkezésre bocsátott védőfelszerelés használata 

kötelező: 

- eldobható kesztyű 

- védőruha 

- arctakaró maszk 

A kesztyű levétele után azonnal szükséges szappanos – fertőtlenítőszeres kézmosás. 

6.2. Takarítás előtt a helyiséget kötelező kiszellőztetni.  

6.3. Alapos kézmosás kötelező minden takarítás előtt és után. A kézmosás szappannal és 

fertőtlenítő szeres és folyóvízzel történjék legalább 20 másodpercig.  

6.4. Takarítást minden esetben követi a fertőtlenítés. Az AVKF által biztosított vegyszerekkel 

történjék a szennyeződések, zsír, por és kórokozók eltávolítása. A tiszta felületeket az AVKF 

által a COVID 19 ellen rendelkezésre bocsátott fertőtlenítő vegyszerekkel kell áttörölni, az 

áttörlés után néhány perccel kell a felületeket szárazra törölni. 

6.5. Ne érintse meg az arcát takarítás közben! A kórokozók terjedésének megakadályozása 

érdekében ne érintse meg az arcát, az orrát és a szemét addig, amíg nem mosta meg a kezét – 

erre fokozott figyelmet kell fordítani a takarításkor.  

6.6. Csak az AVKF által biztosított fertőtlenítő szereket lehet használni, és csak az erre 

használt, átadott tartályokban. 

6.7. A szállásokon az alábbiak szerint kell tisztítani az ágyakat, szőnyegeket, függönyöket és 

más puha, porózus felületeket:  

 Óvatosan távolítson el minden látható piszkot vagy szennyeződést, majd tisztítsa meg 

a tárgyat a felületének megfelelő tisztítószerekkel!  

 Amit lehet, mosógépben kell kimosni! 

6.8. A vászonneműket a gyártó által ajánlott legmagasabb hőfokon kell kimosni. Ide tartoznak 

az ágyneműk, ágybetétek, kéztörlők, fürdőlepedők, konyharuhák és takarók. Ne felejtsen el 

kesztyűt hordani a szennyes kezelése során, és ügyeljen arra, hogy ne rázza a szennyest, mert 

az növelheti a kórokozók terjedését! 

6.9. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a szennyeskosarakat! 

 

6.10. Minden takarítás után ürítse ki a porszívót. Fertőtlenítőszerrel törölje le a porszívót és 

minden olyan készüléket, mint a mosogatógép és a mosógép.  

6.11. Ha papírtörlőt, fertőtlenítő törlőkendőt és egyéb eldobható tisztítóeszközöket használ, 

vigye ki a szemetet, miután végzett. Ha szövetkendőt és más, többször használható 
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termékeket használ, mosson ki mindent mosógépben a legmagasabb hőfokon, amit az anyag 

enged!  

7.12. Ha végzett a takarítással, azonnal távolítsa el a védőruházatot, például a köpenyt, 

kesztyűt vagy maszkot, az egyszer használatost dobja el, a többit mossa ki! 
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7. A portaszolgálati rend kiegészítése  
 

7.1. Az épületbe való belépés előtt kötelezően meg kell mérni érintésmentes hőmérővel a 

belépni szándékozó hőmérsékletét.  

7.2. Az épületbe belépni a 37.5 °C hőmérséklet felett nem lehet. Az épületbe belépő 

személyeket figyelmeztetni a Főiskola honlapján elérhető Pre-triázs kérdőív kötelező 

kitöltésére.  

7.3. Amennyiben a látogató ezt nem tudja elfogadni, akkor fel kell hívni a figyelmét a 

kifüggesztett COVID 19 tájékoztatóra. Ha ez sem bizonyul elegendőnek, akkor a vezetőket 

telefonon értesíteni kell a kialakult helyzetről. Kerülni kell a konfliktust, a 283/2020. (VI. 17.) 

Korm. rendeletben foglaltakra hivatkozva, a tájékoztatóban foglaltaktól nem lehet eltérni.  

7.4. A vendégeknek, látogatóknak is a honlapon elérhető Pre-triázs kérdőívet kell kitölteniük.  

A rendszer ezt archiválja, dátumra és névre visszakereshetően.  

7.5. Az épületben lévő tantermek órarend szerinti nyitása és zárása a portaszolgálat feladata. 

Egyéb más helyiségek kulcsának visszavétele után a portás köteles a kulcsot fertőtleníteni a 

főiskola által biztosított COVID 19-nek megfelelő vegyszerrel. 

8.8. Bármilyen a COVID 19-el összefüggő eseményt azonnal szóban és írásban (telefon, e-

mail) jelezni kell a vezetőknek. 

8.9. Bármilyen, a COVID 19 miatti kiegészítés pontjaitól eltérő eseményt a portaszolgálati 

naplóban külön be kell jelezni. 
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8. A kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok 
 

8.1. A (szak)kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus- 

megbetegedés tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A 

beköltözésnél pretriázsolás és ennek dokumentálása – kérdőív (2. számú melléklet) és 

testhőmérés - szükséges. Ezt naponta minden személy esetében el kell végezni, a tüneteket 

mutató személyt azonnal el kell különíteni.  

8.2. A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 

méteres védőtávolság folyamatosan betartható legyen.  

8.3. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos csoportbeosztásban lévő, azonos 

tantermi órákat látogató hallgatók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 

8.4. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a 

megfelelő higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni. A kollégiumi zárt térben 

szervezett rendezvény esetén a maszk használata kötelező. A kollégiumi rendezvények közül 

csak a legszükségesebbek megtartása ajánlott. A közös használatú helyiségekben, így a 

konyhában és az egészségügyi, fürdő-és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a 

bentlakók a távolságtartás szabályait. 

8.5. Kollégiumonként a férőhelyek 5 %-át célszerű üresen fenntartani, elkülönítési és hatósági 

karantén céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) 

berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében. 

8.6. A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése ajánlott. A közösségi 

helyeknél javasolt a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és rendszeres 

utántöltése. 

8.7. Kollégiumi karanténban elhelyezett hallgatók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően kell megszervezni. 

8.8. Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével 

az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges azonnali 

intézkedések megtétele.   
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9. Sportlétesítmények, egyéb szabadidős létesítmények 

használata 
 

9.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző hallgató, illetve oktató vehet részt, a hallgatók retriázsolása 

– kérdőív (2. számú melléklet), testhőmérés - szükséges. 

9.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos 

tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres 

védőtávolság folyamatos betartására. 

9.3. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél 

kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen. 

9.4. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható 

feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni. 

9.5. A felsőoktatási intézmény területén található vízforgatós medencék vizének kezelésére 

vonatkozó előírások szigorú betartása és ellenőrzése (pl. klórszint) szükséges az NNK 

irányadó útmutatása alapján. 

9.6. A pihenőterek óránkénti átszellőztetése javasolt. 

9.7. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, medencék, egyéb felületek, lábmosók higiéniai 

állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön 

figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges. 

 

 

Vác, 2020. augusztus 27. 

 

 

dr. Zóka Katalin 

tanulmányi rektorhelyettes 
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Mellékletek 
 

1. sz. melléklet 
 

Tájékoztató 

 

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak, 

akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három 

napban tapasztalt magán ilyen tüneteket: 

• köhögés; 

• nehézlégzés, légszomj; 

• láz; 

• hidegrázás; 

• izomfájdalom; 

• torokfájás; 

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar. 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is 

beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, 

mint például: 

• émelygés, 

• hányás és/vagy 

• hasmenés. 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, 

és kövesse az utasításait. 



2. sz. melléklet  

Pre-Triázs Kérdőív 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHDLvi_Pk86-

fQa6n37llki4PdbD62KqvV_9GOlv6bNDe5uw/viewform  

 

Név:  

Értesítési telefonszám:  

státusz: oktató / hallgató/ vendég 

Kérjük  húzza alá  egyértelműen az Önre érvényes választ! 

 

Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult 

 

● láz vagy hőemelkedés (37.5 °C); 

 

● fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom; 

 

● száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel; 

 

● torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése, 

 

● émelygés, hányás, hasmenés? 

 

Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel? 

igen/nem 

 

Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el 

koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? 

igen/nem 

 

Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget? 

igen/nem 

 

Érintkezett-e  az  elmúlt  14  napban  olyan  emberrel,  akinek  láza,  köhögése, légszomja volt? 

igen/nem 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHDLvi_Pk86-fQa6n37llki4PdbD62KqvV_9GOlv6bNDe5uw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHDLvi_Pk86-fQa6n37llki4PdbD62KqvV_9GOlv6bNDe5uw/viewform


3. sz. melléklet 

Központi Kollégium járványügyi intézkedési terve 

 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Központi Kollégiumába történő beköltözés valamint a 

kollégiumi együttélés a szabályzatoknak megfelelően kerül megszervezésre az alábbi 

rendelkezésekkel kiegészítve: 

1. A kollégiumba kizárólag egészséges, a koronavírus-megbetegedés tüneteit nem mutató, magát 

egészségesnek érző személy költözhet be. 

2. A kollégiumi beköltözés előtt minden hallgatónak ki kell tölteni a járványügyi érintettségről és 

egészségügyi állapotról szóló nyilatkozatot (Pre-Triázs Kérdőívet). 

3. A kollégiumi beköltözés előtt minden hallgató lázát arra alkalmas, érintésmentes hőmérővel 

meg kell mérni. A nyilatkozat bármely kérdésére adott igen válasz, illetve a lázmérés során 

mért magas érték (37.5 °C fok vagy e felett) esetén a kollégiumba történő beköltözés 

megtagadható. 

4. A beköltözésnél a 1,5 méteres védőtávolságot folyamatosan tartani kell. Azokon a helyeken, 

ahol ez nem megvalósítható, ott a maszk viselése kötelező. 

5. A testhőmérés naponta kötelező minden hallgató számára a Kollégiumi Irodában, melyet a 

kollégista személyi anyagához kell lefűzni. 

6. Az a kollégiumi hallgató, aki a koronavírus-fertőzés jeleit észleli magán vagy a társán, illetve 

aki koronavírussal fertőzött személlyel érintkezett, köteles jelezni a kollégiumvezetőnek 

érintettségét, hogy szükség szerint elkülönített elhelyezéséről gondoskodhasson. Ha a 

kollégiumvezető nem érhető el, akkor a kollégiumi adminisztrátornak, éjszaka a 

portaszolgálatnak kell jelezni a veszélyt. 

7. A kollégium területére kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

8. A Főiskola kollégiumában a férőhelyek 5 %-át fenntartjuk elkülönítési és hatósági karantén 

céljából. 

9. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve 2-2 főben 

határoztuk meg.  

10. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdőhelyiségekben is 

térben és időben lehetőség szerint tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait a 

Kollégiumi Bizottság beosztása szerint. 
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11. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A 

felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. 

12. Az étkezéseket időben úgy kell megszervezni, hogy lehetőség szerint két embernél többen ne 

tartózkodjanak a helyiségben. 

13. A kollégiumi szobákban az egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt külsős vendég nem 

fogadható. Látogatók fogadása a kollégiumi udvaron vagy a Pé Klubban lehetséges. 

Rendezvényekre vonatkozó előírások 

1. A rendezők kötelesek gondoskodni az aktuális járványügyi előírások betartásáról. 

2. A rendezvény programját úgy kell megszervezni, hogy a személyes érintkezések száma 

alacsony maradjon. 

3. A rendezvény helyszínét úgy kell megválasztani és berendezni, hogy a védőtávolság 

megtartása a lehetőségekhez mérten biztosított legyen. 

4. A rendezvény helyszínén a kézfertőtlenítést a szervezőknek biztosítaniuk kell. 

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

1. A kollégium területén alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. 

2. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása 

szerint történik, virucid hatású tisztítószerek használatával 

3. A kollégium bejáratánál valamint minden fürdőszobai blokkban vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőt biztosítunk  

4. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

5. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell a kollégium tisztaságára. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt 

figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek az ajtó-, 

ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei, WC lehúzók.) 

valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek. 
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6. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a kollégisták egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. 

7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, 

mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. 

A helyiségek ablakát az időjárás és a környező forgalom függvényében lehetőség szerint 

nyitva kell tartani. 

 


