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A 14 705/6.10.2020-as számú Igazgatótanácsi Határozattal módosított 

14 115/28.09.2020-as Igazgatótanácsi Határozat 8-as számú melléklete 

 

 

A HALLGATÓK FIZIKAI JELENLÉTÉBEN TÖRTÉNŐ OKTATÁSI 

TEVÉKENYSÉGEK FELFÜGGESZTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

 

Tekintettel arra, hogy a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen az oktatási 

tevékenységek külön helyszíneken zajlanak Kolozsváron vagy a különböző 

településeket működő kihelyezett tagozatokon, az egy vagy több koronavírusos eset 

megjelenésekor a helyzetet a Megyei Közegészségügyi Igazgatóság fogja elemezni az 

egyetem vezetőségével együtt. Minden egyes esetben a Megyei Közegészségügyi 

Igazgatóság epidemiológus orvosa járványtani vizsgálatot fog indítani maximum 24 

órán belül, az egyetemi orvosi rendelő orvosával együttműködve, amennyiben van 

ilyen orvos, a közösségi közvetlen kontaktok feltérképezése érdekében. 

Az Oktatási és Kutatási Minisztérium, illetve az Egészségügyi Minisztérium 

által kiadott 5487/1494/2020-as számú közös rendelet értelmében, amelyet az 

5650/1670/2020-as számú miniszteri rendelettel módosítottak és egészítettek ki, a 

hallgatók fizikai jelenlétében (on-site) történő oktatási tevékenységeket az alábbi 

helyzetekben kell felfüggeszteni: 

 

I. COVID-19 megfertőződés a hallgatók között: 

 

I.1. Amennyiben koronavírusos eset jelenik meg egy oktatási helyszín tanulmányi 

csoportjában, az oktatási tevékenységeket 14 napra fel kell függeszteni, és az illető 
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csoport esetében át kell térni az online oktatásra. Abban az esetben, ha egy teremben 

2 (két) vagy több csoport is oktatási tevékenységet folytat, a hallgatók fizikai 

jelenlétében megvalósuló oktatási tevékenységeket csak abban a csoportban kell 

felfüggeszteni, ahol igazolt koronavírus fertőzés volt, majd itt takarítani, 

fertőtleníteni és szellőztetni kell, és ezt követően a többi csoportban lévő hallgatók 

rendes körülmények között folytathatják tevékenységüket. 

 

I.2. Ugyanazon oktatási helyszínen való három egyidejű eset megjelenésekor – a 

járványtani vizsgálatokat követően, döntést lehet hozni az on-site oktatási 

tevékenységek 14 napig tartó felfüggesztéséről, az utolsó fertőzéses eset kezdetétől 

számítva, így az adott helyszín esetében teljes egészében át kell térni az online 

oktatási tevékenységek megtartására. 

 

I.3. Két különböző oktatási helyszínen való legalább két egyidejű eset 

megjelenésekor – a járványtani vizsgálatokat követően, döntést lehet hozni az on-site 

oktatási tevékenységek 14 napig tartó felfüggesztéséről, az utolsó fertőzéses eset 

kezdetétől számítva, így az adott helyszín esetében teljes egészében át kell térni az 

online oktatási tevékenységek megtartására. Ez a felfüggesztés a doktori 

tanulmányok esetében is alkalmazandó. 

 

II. COVID-19 megfertőződés az oktatók között: 

 

Abban az esetben, ha az egyetemi oktatók közül valaki a COVID-19 

koronavírussal fertőződik meg, kötelessége erről értesíteni a felsőoktatási intézmény 

vezetőségét, amely az esetről tájékoztatni fogja a Megyei Közegészségügyi 

Igazgatóságot. A Megyei Közegészségügyi Igazgatóság elvégzi a megfelelő 

járványtani vizsgálatot, és a felsőoktatási intézmény vezetőségével együtt elemzi a 

helyzetet, és a szükséges intézkedésekről együtt fognak döntést hozni. 

A hallgatók/a felsőoktatási intézmény kurzusait hallgatók fizikai jelenlétében 

megvalósuló oktatási tevékenységek újrakezdését, biztonságos egészségügyi 



feltételek mellett, az egyetem szenátusa által meghozott határozat alapján lehet 

elrendelni, a Megyei Közegészségügyi Igazgatóság által kapott engedély alapján, 

amely igazolja a megfelelő járványügyi feltételek teljesülését a tevékenységek 

újrakezdése céljából. 

A megyei járványügyi helyzet függvényben a Megyei Közegészségügyi 

Igazgatóság a felsőoktatási intézménynek javasolhatja a hallgatók fizikai jelenlétében 

megvalósuló oktatási tevékenységek részleget/teljes ideiglenes felfüggesztését az 

oktatási intézményen belül. 

 


