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Ikt. sz: OE-RH 903/2020  
Kelt: Budapest, 2020.09.01. 

 

21/2020. (IX.01.) Rektori - Kancellári Közös Utasítás 

COVID-19 megbetegedés gyanú illetve megbetegedés esetén követendő eljárás a bent 
lakó kollégiumi hallgatókra vonatkozóan  

 

1. Kollégiumi bentlakó hallgatónál COVID-19 tünetek jelentkezése esetén a tagkollégium vezető a 
hallgatót azonnal a tagkollégium illetékes háziorvosához irányítja. 

2. A háziorvos dönt arról, hogy szükséges-e PCR tesztet végeztetni. 

3. Amennyiben nem szükséges - azaz nincs COVID-19 fertőzés gyanú -, a tünetekkel rendelkező hallgató 
köteles a szobájában ágynyugalommal a megbetegedést kikúrálni. Ebben az esetben a szobatársakra 
külön intézkedést nem szükséges hozni. 

4. Amennyiben a háziorvos utasítása alapján szükséges tesztet végeztetni, azt a hallgatónak kötelessége 
azonnal intézni. A tesztelés és a teszteredmények megérkezésének időszaka alatt a tünetekkel 
rendelkező hallgató karanténra kötelezett. Ebben az időszakban a tünettel rendelkező hallgató 
szobatársai, lakóegység társai ugyancsak karanténra kötelezettek. 

5. A karantén megszervezésének elvei: 

5.1. Saját fürdőszobás, konyhás szoba, lakóegység esetén a szoba, lakóegység elhagyása tilos. 

Közös, folyosón lévő vizesblokk és konyha esetén a karanténra kötelezettek számára idősávot kell 
kijelölni a vizesblokk és a konyha látogatására, mely idősávban csak a karanténra kötelezettek 
tartózkodhatnak az adott helyiségben, kizárólag maszkban és folyamatos kézfertőtlenítés mellett. A 
helyiséget az idősáv használat után fertőtleníteni szükséges, erről munkaidőben a takarító 
személyzet gondoskodik, munkaidőn túl ügyelet vagy hallgatói érdekképviselettel egyeztetve 
önkéntes hallgató. 

5.2. A tünetekkel rendelkező hallgató esetén két negatív PCR teszt eredménye után a karantén 
feloldásra kerül. 

Pozitív teszt esetén mind a tünetekkel rendelkező hallgató, mind szoba illetve lakóegység társai 
karanténra kötelezettek. A szoba- illetve lakóegység társak PCR teszt végzésére kötelezettek. 

5.3. Pozitív eredmény esetén kijelölt karantén szállás: 

Székesfehérvár: Hosszúsétatér 8. elkülönített folyosó a teljes tanév vonatkozásában 
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Budapest: Kiss Árpád Kollégium 6. és 7. emelet 2020. szeptember 1 - október 15 között.  Október 
15-től adott tagkollégium érintett teljes emelete vagy teljes szárnya.   

5.4. A karanténra kötelezetteknek magukról házhozszállítási szolgáltatás keretében kell 
gondoskodniuk. Az így nem megszervezhető szolgáltatások esetében a tagkollégium személyzete 
vagy önkéntes hallgató munkaidőben biztosítja a bevásárlást, beszerzést. 

A házhoz szállított vagy a személyzet, önkéntes hallgató által biztosított árukat "tiszta helyiség" elv 
alapján, azaz a közvetlen kontaktolást kerülve, zsilip-szerűen kell átadni. 

A lázas megbetegedésekre tekintettel minden tagkollégiumot több fajta lázcsillapítóval illetve 
légzéskönnyítővel kell ellátni, a beszerzésről a kollégium vezető gondoskodik összkollégiumi 
szinten. 

5.5. A karantén megszervezéséért a tagkollégium-vezető a felelős. 

A karantén ellátásban részt vevő önkéntes hallgató az érintett időszakkal arányos kollégiumi díj 
mérséklésre jogosult. 

 

Jelen utasítás 2020. szeptember 01. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.  

 
Prof. Dr. Kovács Levente 

rektor 
s.k. 

Ormándi Gabriella 
kancellár 

s.k. 
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