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Babeș–Bolyai Tudományegyetem – koronavírus (COVID-19) protokoll 

forgatókönyv részletek hol/mikor BBTE az érintett személy 

gyanú 

S1 

tünetek – láz/ hidegrázás, köhögés, nehézlégzés, 
fáradtság, izomfájdalom, fejfájás, szagló- és 
ízlelőképesség elvesztése, torokfájás, orrdugulás, 
émelygés vagy hányinger, hasmenés, hőmérséklet > 
37.3°C  

otthon / 
lakásban 

adott esetben az online 
oktatási tevékenység 
folytatása 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a kari/intézeti COVID-19 felelőst és/vagy a 
bentlakás adminisztrátorát  
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ 
közegészségügyi igazgatósággal (DSP), és betartja az 
orvosi javaslatokat 

S2 

tünetek – láz / hidegrázás, köhögés, nehézlégzés, 
fáradtság, izomfájdalom, fejfájás, szagló- és 
ízlelőképesség elvesztése, torokfájás, orrdugulás, 
émelygés vagy hányinger, hasmenés, hőmérséklet > 
37.3°C  
+ 1 RT-PCR negatív teszt VAGY 3 negatív gyorsteszt, 
amelyet egészségügyi szolgáltatások végzésére 
engedélyezett helyen végeztek 

bármikor  
adott esetben az online 
oktatási tevékenység 
folytatása 

otthoni elkülönítésbe vonul mindaddig, amíg 
lázcsillapító gyógyszerek nélkül megszűnik a láza, és 
a tünetek is elmúlnak 24 órán belül 

S3 hőmérséklet > 37.3°C  
épületbe való 
belépéskor  

adott esetben az online 
oktatási tevékenység 
folytatása 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a kari/intézeti COVID-19 felelőst és/vagy a 
bentlakás adminisztrátorát  
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ 
közegészségügyi igazgatósággal (DSP), és betartja és 
betartja az orvosi javaslatokat 

S4 

tünetek – láz / hidegrázás, köhögés, nehézlégzés, 
fáradtság, izomfájdalom, fejfájás, szagló- és 
ízlelőképesség elvesztése, torokfájás, orrdugulás, 
émelygés vagy hányinger, hasmenés 

bármikor 
adott esetben az online 
oktatási tevékenység 
folytatása 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a kari/intézeti COVID-19 felelőst és/vagy a 
bentlakás adminisztrátorát  
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ 
közegészségügyi igazgatósággal (DSP), és betartja és 
betartja az orvosi javaslatokat 

S1–4 

A hallgató csak a kezelőorvos/családorvos által kiadott orvosi igazolás felmutatását 
követően térhet vissza a felsőoktatási intézménybe, amelyen szerepelnie kell a 
diagnózisnak, és amely tanúsítja, hogy nem jelent járványügyi kockázatot. 
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forgatókönyv részletek mikor BBTE érintett személy 

fertőzésnek 
való 

kitettség 

E1 

A személy a lakhelyén kapcsolatba kerül egy igazolt 
COVID-19 fertőzött személlyel. 
+ tünetmentes 

bármikor 

- adott esetben az 
online oktatási 
tevékenység folytatása; 
- távmunka folytatása, 
ahol ez lehetséges. 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a kari/intézeti COVID-19 felelőst és/vagy a 
bentlakás adminisztrátorát 
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ 
közegészségügyi igazgatósággal (DSP), és betartja és 
betartja az orvosi javaslatokat 

E2 
A személy a lakhelyén kívül kapcsolatba kerül egy 
igazolt COVID-19 fertőzött idegen személlyel. 
+ tünetmentes 

bármikor 

- adott esetben az 
online oktatási 
tevékenység folytatása; 
- távmunka folytatása, 
ahol ez lehetséges. 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a kari/intézeti COVID-19 felelőst és/vagy a 
bentlakás adminisztrátorát 
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ 
közegészségügyi igazgatósággal (DSP), és betartja és 
betartja az orvosi javaslatokat 

E1–2   
forgatókönyv részletek mikor BBTE 

igazolt 

C1 
1 igazolt eset  

+ azonosítja a fertőzésnek kitett kontaktszemélyeket (nem 
tartották be a maszkviselésre + 1 méteres távolságra vonatkozó 
előírásokat)  
+ minden azonosított kontaktszemélyt – E2-es forgatókönyv  
otthoni elkülönítésbe vonul 
+ adott esetben az online oktatási tevékenység folytatása; 
+ távmunka folytatása, ahol ez lehetséges. 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a kari/intézeti COVID-19 felelőst és/vagy a 
bentlakás adminisztrátorát 
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ 
közegészségügyi igazgatósággal (DSP), és betartja és 
betartja az orvosi javaslatokat 

magyarázat – a csoportban oktató/ szemináriumot tartó tanárok az adott csoporthoz tartoznak 
 
Hivatkozások – Davies et al, 2020; Assaker et al, 2020; Dong et al, 2020; Goldman, 2001; Roland et al, 2020; Clemency et al, 2020; Stokes et al, 

2020; Lu X et al, 2020; Chan et al, 2020; Wang et al, 2020; Pan et al, 2020; Bai et al, 2020; Kam et al, 2019; McMichael et al, 2020; Kimball et al, 

2020; Roxby et al, 2020; Mizumoto et al, 2020; Hoehl et al, 2020; Wei et al, 2020; Tong et al, 2020. 


