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2/2021. (VI. 02.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás
az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi Tudományegyetemen
alkalmazandó szabályokról
Jelen utasítás – a fenntartó által meghatározottakat is figyelembe véve – elsődleges szempontként
a Szegedi Tudományegyetemen (a továbbiakban: SZTE) az egyetemi polgárok élet-, egészség-,
személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és az
intézményi működés stabilitásának biztosítását, valamint a koronavírus világjárvány
továbbterjedésének megelőzését tartja szem előtt.
1. §
(1) Jelen utasítás hatálya az SZTE működési és képzési helyére, valamint az SZTE által fenntartott
és üzemeltetett összes intézményre, létesítményre terjed ki.
(2) Az SZTE által fenntartott köznevelési intézményekben az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által 2020/2021. tanévre vonatkozó járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
kibocsátott intézkedési tervben meghatározottakat kell alkalmazni.
1. Az SZTE feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos
környezet kialakítására vonatkozó általános szabályok
2. §
(1) Az egészség megőrzését célzó intézkedéseket, jogszabályokat, belső szabályozókat,
irányelveket, a Coronavírusügyi Operatív Bizottság körleveleiben foglaltakat minden egyetemi
polgár és minden az SZTE által fenntartott és üzemeltetett intézmény, létesítmény területére
belépő, illetve ott tartózkodó személy köteles betartani.
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szabályozók szükség szerinti kiegészítésére és rendszeres
aktualizálására a járványhelyzet alakulásához igazodva fokozott figyelmet kell fordítani.
3.§
(1) Az SZTE épületeit csak kizárólag egészséges, koronavírus-megbetegedés tüneteit nem mutató
személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Amennyiben a koronavírus-megbetegedés fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak
az intézményben, akkor a 2. mellékletben meghatározottaknak megfelelően kell eljárni és a
járványügyi szabályoknak megfelelő eljárás lefolytatására kerül sor.
4. §
A személyi higiéné betartása az SZTE minden egyetemi polgára részéről kötelező. 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 (a továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályokat is.
5. §
Az SZTE épületeiben a maszk viselése kötelező.
6. §
(1) Az SZTE épületeibe, vagy az épületek egyes helységeibe történő belépés feltételeként tartósan,
vagy ideiglenesen az oda belépőknek testhőmérsékletmérés, illetve pre-triázs vizsgálaton történő
részvétel kötelezettsége előírható.
(2) Az SZTE oktatási épületeibe, kollégiumaiba, sportlétesítményeibe, valamint az SZTE
könyvtáraiba történő belépéskor a testhőmérséklet mérése kötelező.
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7. §
A megfelelő fizikai távolságtartás rendkívül fontos a vírus terjedésének megakadályozásában, ezért
a távolságtartásra vonatkozó szabályokat az intézmény területén fokozottan szem előtt kell tartani.
Így különösen
a) sorban állás esetén a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet a
forgalmas területeken jól látható jelzéssel (pl.: felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal)
javasolt biztosítani.
b) a munkaállomásokat és a fogadóterületeket úgy kell kialakítani, hogy azok egymástól
legalább 1,5 méter távolságban helyezkedjenek el.
8. §
Az Szegedi Tudományegyetemen rendezvény szervezésére és megtartására csak a jogszabályban,
valamint a jelen utasításban előírt védelmi intézkedések betartásával kerülhet sor.
9. §
(1) Az SZTE sportlétesítményei a jogszabályban előírtak szerint
a) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy és az őt felkészítő sportszakember számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel
céljából,
b) a koronavírus ellen védett személy számára, valamint,
c) testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás keretében a
gyermekek, illetve a tanulók számára a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör)
vagy sportoktatás vezetője kíséretében
látogathatók.
(2) A sport-, valamint a szabadidős létesítményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató,
magát egészségesnek érző személy, edző, közreműködő veheti igénybe.
(3) A pihenőterek naponta többszöri átszellőztetése javasolt.
(4) 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. A takarítási útmutató elkészítése,
elkészíttetése, valamint annak betartásának ellenőrzése a szolgáltatást nyújtó szervezeti egység
vezetőjének feladata.
10. §
(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a közös használatú terek (öltözők, zuhanyzók, vizesblokkok,
egyéb területek) takarítására, higiéniai állapotának fenntartására és annak ellenőrzésére.
(2) Fokozottan kell ügyelni a munkahelyeken, valamint az oktatási, sport, könyvtári, levéltári,
múzeumi létesítményekben a takarítás megfelelő biztosítására, a megfelelő (virucid)
kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek
használatára.
(3) A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett
használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell
felhasználni.
(4) A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állása érdekében az
igények megfelelő rendben történő leadásáról az egységvezetők gondoskodjanak.
(5) A forgalmasabb területeken a gyakran érintett felületeket (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók,
fogantyúk, korlátok stb.) rendszeresen, naponta többször fertőtleníteni kell. A kávégépek,
italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges – legalább
minden szerviz után – virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálásáról a szervezeti egység
vezetője gondoskodik. A dokumentálás történhet úgy, hogy a szervezeti egység vezetője, vagy az
általa kijelölt személy naponta legalább egy alkalommal rögzíti, hogy a szabályoknak megfelelő
takarítás megtörtént, ezt a megfelelően vezetett készletnyilvántartás kiegészíti.
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(6) A takarítási tevékenységgel kapcsolatos aktuális szabályokról a Műszaki Igazgatóság
naprakészen tájékoztassa az SZTE épületeinek, létesítményeinek takarításáért felelős
foglalkoztatottakat, vállalkozásokat.
11. §
(1) Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
(2) 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, fancoil 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. Mindezek
dokumentálása ellenőrzése a Műszaki Igazgatóság és az érintett szervezeti egység közös feladata.
12. §
Szervezeti egységenként az illetékes szervezeti egység vezetője gondoskodik a foglalkoztatottak
részére az SZTE Munkavédelmi Szabályzat szerinti munkavégzéshez szükséges mennyiségű
védekezési eszközök (maszk, kézfertőtlenítő, felületfertőtlenítő, kesztyű stb.) SZTE Beszerzési
Igazgatóságtól történő beszerzéséről.
13. §
A szervezeti egységek vezetői gondoskodnak a jelen utasításban foglaltak megfelelő végrehajtása
érdekében a foglalkoztatottak rendszeres, valamint az intézményekbe és létesítményekbe érkezők
megfelelő tájékoztatásáról a követendő szabályokról, így a létesítmény aktuális házirendjéről, az
új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és létesítményre
jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról.
2. Záró rendelkezések
14. §
(1) Az utasítás 2021. év június hó 2. napján lép hatályba.
(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi
Tudományegyetemen alkalmazandó szabályokról szóló 6/2020. (XI. 16.) sz. rektori-kancellári
együttes utasítás hatályát veszti.
Kelt: Szegeden, 2021. év június hó 2. napján
Dr. Rovó László s.k.
rektor

Dr. Fendler Judit s.k.
kancellár

Az utasítás kiadásával egyetértünk és azt támogatjuk:

Prof. Dr. Lengyel Csaba s.k.
Bizottság elnöke

Prof. Dr. Kovács László s.k.
Bizottság tagja

Dr. Dömötör Máté s.k.
Bizottság tagja
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1. melléklet a 2/2021. (VI. 02.) sz. rektori-kancellári együttes utasításhoz
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia olyan személynek, 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.
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2. melléklet a 2/2021. (VI. 02.) sz. rektori-kancellári együttes utasításhoz

Intézményi intézkedési terv
1. Teendők akkor, ha az egyetemi polgárnál coronavírus fertőzés gyanúja merül fel.
A gyanú felmerülhet:
a) Pre-triázs során (kérdőív: 1. sz. melléklet)
b) Egyetemi polgár gyanús tünetet észlel magán
c) Egyetemi polgár coronavírus kontakttá válik
Teendő:
I. A dolgozó vagy hallgató, ha még nem lépett be az Egyetem területére, menjen haza, vagy
maradjon otthon és haladéktalanul értesítse háziorvosát. Az orvos döntése során a hatályos
NNK eljárásrendet veszi figyelembe, döntése lehet:
1. otthoni elkülönítés és önmegfigyelés, amíg az orvos azt előírja,
2. az orvos további vizsgálatokat, beleértve coronavírus PCR tesztet rendelhet,
3. igazolt fertőzés esetén a területileg illetékes népegészségügyi hatóság hatósági karantént
rendel el, illetve
4. a háziorvos dönthet úgy, hogy a betegnél coronavírus fertőzés kizárható.
A coronavírus PCR vizsgálatot a háziorvos ill. hatóság döntése alapján a fertőzésgyanús
személy otthonában (saját lakás, albérlet, kollégium) az Országos Mentőszolgálat munkatársa
végzi el, vagy, ezirányú döntésük esetén a kijelölt mintavételi pontokon (kollégiumban
elszállásolt hallgatók számára az Apáthy István kollégium mintavételi pontján, nem
kollégiumban lakó egyetemi polgárok számára a Tisza Lajos krt. 107. alatti mintavételi
ponton) történő személyes megjelenés során történik. A mintavételi pontokra történő eljutás
során az aktuális járványügyi szabályok betartása, szükség esetén az útvonalengedélyben
szereplő útvonal használata szükséges. A mintavételi pontokkal a mintaveteli.jek@med.uszeged.hu e-mail címen vehető fel kapcsolat.
Ugyanezen eljárásrend vonatkozik a külföldi hallgatókra is, akik számára a Klinikai Központ
illetékes munkatársai látják el a háziorvosi feladatokat.
Az 1., 2. vagy 3. döntés esetén az eseményről a munkavállaló közvetlen munkahelyi vezetőjét, a
hallgató a kari tanulmányi osztályt köteles haladéktalanul tájékoztatni, akik szükség esetén,
az indokolt körben felhívják a figyelmet a fokozott önmegfigyelésre és a higiénés
rendszabályok további pontos betartására. A közvetlen munkahelyi vezető az egység HR
referensét, a tanulmányi osztály vezetője az oktatási igazgatót tájékoztatja napi
rendszerességgel a bejelentésekről.
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II. Ha a gyanú akkor merül fel, amikor az egyetemi polgár az Egyetem területén tartózkodik:
II/a Kollégiumban lakó egyetemi hallgató haladéktalanul értesíti a kollégium igazgatóját. A
végleges döntésig a hallgatót ideiglenesen áthelyezik a kollégiumon belül kialakított „szürke”
szobába (olyan lakóhelyiségbe, ami nem feltétlenül felel meg a tartós karantén szabályainak,
hiszen ez csak két kollégiumban áll rendelkezésre, de az orvosi konzultáció idejére átmeneti
izolációt biztosít). A hallgató kapcsolatba lép háziorvosával és az I. pont szerint követi
utasításait, erről a háziorvostól írásos dokumentációt kér (EESZT-n keresztül, ha ez nem áll
rendelkezésre, akkor e-mailben), amit járványügyi érdekből bemutat a kollégium
igazgatójának. Amennyiben a háziorvos vagy a tisztiorvosi hivatal önkéntes ill. hatósági
karanténban történő elkülönítést ír elő, a hallgató ennek időtartamára áthelyezendő a képzési
területének megfelelő kijelölt karantén-kollégiumba (egészségtudományi karok: Apáthy
István kollégium, minden más kar: Öthalmi úti kollégium), vagy a járványügyi előírások
betartásával – saját gépjárművel – otthonába távozik elkülönítésre. Ha a hallgató tüneteit saját
maga, háziorvosa vagy a kollégium igazgatója olyan súlyosnak ítéli meg, hogy kórházi
kezelés szükségessége merül fel, állapotától függően önállóan vagy az OMSZ segítségével a
Járványügyi Ellátó Központ Sürgősségi Ambulanciáján (cím: Szeged, Kálvária sgt. 57.) kerül
ellátásra a hallgató. A kollégiumi vezetőket is egy erre kiképzett orvoscsoport segíti
CallCenteren keresztül.
II/b Amennyiben nem kollégiumban elszállásolt egyetemi polgárnál az Egyetem területén
munkavégzés vagy egyetemi oktatáson történő részvétel közben – pre-triázson,
testhőmérsékletmérés során vagy saját ill. mások észlelése alapján – merül fel coronavírus
fertőzés gyanúja, erről haladéktalanul tájékoztatja közvetlen munkahelyi vezetőjét, illetve a
hallgató az illetékes oktatóját. Ez esetben köteles a lehető leghamarabb, kontaktusai
lehetőségét minimalizálva elhagyni az Egyetem területét, és a járványügyi előírások
betartásával otthonába távozni, és ezt követően az I. pontban leírtak szerint eljárni. Az
értesített vezető feladatai megegyeznek az I. pontban leírtakkal. Amennyiben pre-triázs,
testhőmérsékletmérés során merül fel a gyanú, a vizsgálatot végző személy a gyanú tényét
dokumentálja, és haladéktalanul értesíti az erre kijelölt felettesét, a coronavírus fertőzésre
gyanús egyetemi polgárt pedig nem engedi be az Egyetem területére, hanem felszólítja az
előző mondatban leírtak követésére. Amennyiben munkavégzés, illetve oktatás során merül
fel a gyanú, az illetékes szervezetiegység-vezető ill. oktató köteles a koronavírus-gyanús
egyetemi polgárt a fent részletezett járványügyi teendőkről haladéktalanul tájékoztatni és az
eset dokumentálását a fentiek szerint megtenni. Ha a gyanú felmerülése időpontjában az
egyetemi polgár egészségi állapota alapján felmerül kórházi kezelés szükségessége, önállóan,
a járványügyi eljárásrend betartásával vagy szükség esetén az OMSZ segítségével a
Járványügyi Ellátó Központ Sürgősségi Ambulanciáján (cím: Szeged, Kálvária sgt. 57.) kell
jelentkeznie.
Amennyiben betegellátó szervezeti egységben merül fel ott dolgozó egyetemi polgárnál a
coronavírus fertőzés gyanúja, az érintett szervezeti egység vezetője dönthet úgy, hogy az
adott egységen belüli „szürke zónában” történik az egyetemi polgár kivizsgálása és, az
aktuális NNK eljárásrend szerint indokolt esetben infektológiai konzílium, ennek döntése
esetén coronavírus PCR mintavétel, valamint az eset rögzítése az erre szolgáló informatikai
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hálózatban (coronavírus jelentőlap) a népegészségügyi hatóság és a Kórházhigiénés Osztály
értesítése céljából. Ha betegellátó szervezeti egységben oktatott hallgatónál merül fel a
gyanú, a hallgató az Infektológiai Osztály ambulanciájára irányítandó ( Szeged, Kálvária sgt.
57.) az előző mondatban említett teendők elvégzése érdekében.
2. Teendők akkor, ha egyetemi polgárnál coronavírus fertőzés igazolódik
Ez esetben az egyetemi polgár - a karanténkollégium területét kivéve - az egyetem területére a
hatósági felszabadító határozat kézhezvételéig nem léphet be.
A pozitivitás kapcsán elvégzendő további teendőket a tisztifőorvos irányításával végzi az egyetemi
polgár, illetve a munkavégzése/tanulmányai szerint illetékes Kar munkatársa. Az érintett
egyetemi polgár elkülönítése és kezelése a tisztifőorvos döntése alapján otthonában,
albérletében vagy – kollégiumban lakó hallgatók esetén – a képzési területe által kijelölt
karantén-kollégiumban, illetve kórházi elhelyezési igény esetén a Járványügyi Ellátó
Központban történik. A további lehetséges teendők közé tartozik a kontaktkutatás, a beteg
által az elmúlt időszakban látogatott helyiségek fertőtlenítése, és a tisztifőorvos által
meghatározott nagyságú szervezeti egység, illetve részleg ideiglenes lezárása.
3. A SARS Cov2 PCR vizsgálatok végzése
A mintavételt a SZTE SZAKK erre kiképzett munkatársai, a minták laboratóriumi vizsgálatát a
SZTE SZAKK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézete (KMDI) végzi és az
eredményeket az EESZT-be folyamatosan, valamint az OSZIR rendszerbe naponta feltölti.
TAJ számmal rendelkező egyetemi polgárok a vizsgálati eredményüket az EESZT rendszerében,
vagy a háziorvosuk segítségével tekinthetik meg.
A kollégiumban lakó hallgatók kinyomtatott papír alapú leleteit az Ápolási és Oktatási Igazgatóság
zárt borítékban, bizalmas adatként eljuttatja a kollégiumi igazgatókhoz, akik a hallgatóknak
- aláírás ellenében - átadják a leleteket.
Pozitív SARS Cov2 PCR eredményről - nem egyetemi laborban végzett vizsgálati eredményről is
– az érintett egyetemi polgárnak munkahelyi vezetőjét, hallgató esetén a tanulmány osztályt
rövid úton értesítenie kell. Kollégiumban elszállásolt hallgató a lelet átvétele után annak
eredményéről, valamint a népegészségügyi hatóság további határozatairól haladéktalanul
köteles a kollégium vezetőjét tájékoztatni.
4. Együttműködés a hatóságokkal
Az Egyetem – a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóságon keresztül, valamint a Klinikai
Központ folyamatosan kapcsolatot tart a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal illetékes
munkatársaival annak érdekében, hogy a Hatóság és az Egyetem minden szükséges
intézkedést összehangoltan és megfelelő időben foganatosítani tudjon. A coronavírus PCRpozitív személyek járványügyi és betegellátásának részleteit a Klinikai Központ belső
eljárásrendjei részletezik.
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