
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, nyakfájás, orrdugulás, 
émelygés vagy hányinger, hasmenés, hőmérséklet > 
37.3°C  

otthon / lakásban 
online oktatást/ 
távmunkát biztosít  

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a BBTE-t  
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ közegészségügyi 
igazgatósággal (DSP) 
+ 14 napos házi karantén (vagy a közegészségügyi 
igazgatóság javaslatai)  
+ koronavírus (COVID-19) teszt elvégzése 

S2 

tünetek – láz / hidegrázás, köhögés, nehézlégzés, 
fáradtság, izomfájdalom, fejfájás, szagló- és 
ízlelőképesség elvesztése, nyakfájás, orrdugulás, 
émelygés vagy hányinger, hasmenés, hőmérséklet > 
37.3°C  
+ 1 RT-PCR negatív teszt VAGY 3 negatív gyorsteszt  

bármikor  
online oktatást/ 
távmunkát biztosít 

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

S3 hőmérséklet > 37.3°C  épületbe való belépéskor  

otthoni elkülönítőbe 
küldi a személyt 
+ online oktatást/ 
távmunkát biztosít  

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a BBTE-t  
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ közegészségügyi 
igazgatósággal (DSP) 
+ 14 napos házi karantén (vagy a közegészségügyi 
igazgatóság javaslatai)  
+ koronavírus (COVID-19) teszt elvégzése 

S4 
tünetek – láz / hidegrázás, köhögés, nehézlégzés, 
fáradtság, izomfájdalom, fejfájás, szagló- és 
ízlelőképesség elvesztése, nyakfájás, orrdugulás, 
émelygés vagy hányinger, hasmenés 

bármikor 

otthoni elkülönítőbe 
küldi a személyt 
+ online oktatást/ 
távmunkát biztosít 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a BBTE-t  
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ közegészségügyi 
igazgatósággal (DSP) 
+ 14 napos házi karantén (vagy a közegészségügyi 
igazgatóság javaslatai)  
+ koronavírus (COVID-19) teszt elvégzése 

S1–4 Visszatérés az oktatásba/munkahelyre: a karantén után VAGY 1 RT-PCR negatív teszt VAGY 3 negatív gyorsteszt után 

forgatókönyv részletek mikor BBTE érintett személy 

fertőzésnek 
való 

kitettség 

E1 

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

bármikor 

otthoni elkülönítőbe 
küldi a személyt (ha már 
nincsen otthon) 
+ online oktatást/ 
távmunkát biztosít 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a BBTE-t  
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ közegészségügyi 
igazgatósággal (DSP) 
+ 14 napos házi karantén VAGY > 14 nap karantén 
amennyiben a többi családtagnál / lakótársnál is tünetek 
jelentkeznek VAGY nem kerülhető el az érintett személlyel 
való közeli kapcsolat (vagy a közegészségügyi igazgatóság 
javaslatai) 
+ koronavírus (COVID-19) teszt elvégzése 

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

bármikor 

otthoni elkülönítőbe 
küldi a személyt (ha már 
nincsen otthon) 
+ online oktatást/ 
távmunkát biztosít 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a BBTE-t  
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ közegészségügyi 
igazgatósággal (DSP) 
+ 14 napos házi karantén (vagy a közegészségügyi 
igazgatóság javaslatai)  
+ koronavírus (COVID-19) teszt elvégzése 

E1–2  Visszatérés az oktatásba/munkahelyre: a karantén után VAGY 1 RT-PCR negatív teszt VAGY 3 negatív gyorsteszt után 



forgatókönyv részletek mikor BBTE 

igazolt 

C1 
1 igazolt eset  

otthoni elkülönítőbe küldi a személyt (ha már nincsen elkülönítve) 
+ azonosítja a fertőzésnek kitett kontaktszemélyeket (nem tartották be a 
maszkviselésre + 1 méteres távolságra vonatkozó előírásokat)  
+ minden azonosított kontaktszemélyt – E2-es forgatókönyv  
+ online oktatást/ távmunkát biztosít 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a BBTE-t  
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ közegészségügyi 
igazgatósággal (DSP) 
+ 14 napos házi karantén (vagy a közegészségügyi igazgatóság 
javaslatai)  
+ koronavírus (COVID-19) teszt elvégzése 
+ mindenik lakótárs – E2-es forgatókönyv  

C2 
2 vagy több igazolt eset 
ugyanabból a 
csoportból/évfolyamról/irodából 

otthoni elkülönítőbe küldi a személyt (ha már nincsen elkülönítve) 
+ azonosítja a fertőzésnek kitett kontaktszemélyeket (nem tartották be a 
maszkviselésre + 1 méteres távolságra vonatkozó előírásokat)  
+ minden azonosított kontaktszemélyt – E2-es forgatókönyv  
+ amennyiben nem lehet igazolni, hogy következetesen betartották a 
maszkviselésre + 1 méteres távolságra vonatkozó előírásokat – karantén: 
csoport/évfolyam/iroda  
+ online oktatást/ távmunkát biztosít 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a BBTE-t  
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ közegészségügyi 
igazgatósággal (DSP) 
+ 14 napos házi karantén (vagy a közegészségügyi igazgatóság 
javaslatai)  
+ koronavírus (COVID-19) teszt elvégzése 
+ mindenik lakótárs – E2-es forgatókönyv 

C3 

2 vagy több igazolt eset olyan 
különböző 
csoportokból/évfolyamokról/irod
ákból, amelyek kapcsolatba 
kerültek egymással (közös órák, 
megbeszélések stb.) 

otthoni elkülönítőbe küldi a személyt (ha már nincsen elkülönítve) 
+ ahol az esetek külső kapcsolódása áll fenn (lakhely, barátok, külső szociális 
kontextus, …) – C1-es forgatókönyv 
+ azonosítja a fertőzésnek kitett kontaktszemélyeket (nem tartották be a 
maszkviselésre + 1 méteres távolságra vonatkozó előírásokat)  
+ minden azonosított kontaktszemélyt – E2-es forgatókönyv 
+ amennyiben nem lehet igazolni, hogy következetesen betartották a 
maszkviselésre + 1 méteres távolságra vonatkozó előírásokat – karantén: egész 
csoportok/évfolyamok/irodák 
+ online oktatást/ távmunkát biztosít 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a BBTE-t  
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ közegészségügyi 
igazgatósággal (DSP) 
+ 14 napos házi karantén (vagy a közegészségügyi igazgatóság 
javaslatai)  
+ koronavírus (COVID-19) teszt elvégzése 
+ mindenik lakótárs – E2-es forgatókönyv 

C4 
2 vagy több igazolt eset olyan 
különböző 
csoportokból/évfolyamokról/irod
ákból, amelyek külső kapcsolatba 
kerültek egymással 

otthoni elkülönítőbe küldi a személyt (ha már nincsen elkülönítve) 
+ azonosítja a fertőzésnek kitett kontaktszemélyeket (nem tartották be a 
maszkviselésre + 1 méteres távolságra vonatkozó előírásokat)  
+ minden azonosított kontaktszemélyt – E2-es forgatókönyv 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a BBTE-t  
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ közegészségügyi 
igazgatósággal (DSP) 
+ 14 napos házi karantén (vagy a közegészségügyi igazgatóság 
javaslatai)  
+ koronavírus (COVID-19) teszt elvégzése 
+ mindenik lakótárs – E2-es forgatókönyv 

C5 
2 vagy több igazolt eset olyan 
különböző 
csoportokból/évfolyamokról/irod
ákból, amelyek között nem volt 
semmilyen kapcsolat 

otthoni elkülönítőbe küldi a személyt (ha már nincsen elkülönítve) 
+ azonosítja a fertőzésnek kitett kontaktszemélyeket (nem tartották be a 
maszkviselésre + 1 méteres távolságra vonatkozó előírásokat)  
+ minden azonosított kontaktszemélyt – E2-es forgatókönyv  
+ amennyiben nem lehet igazolni, hogy következetesen betartották a 
maszkviselésre + 1 méteres távolságra vonatkozó előírásokat – karantén: 
csoport/évfolyam/iroda 
+ online oktatást/ távmunkát biztosít 

otthoni elkülönítésbe vonul 
+ értesíti a BBTE-t  
+ felveszi a kapcsolatot a családorvossal/ közegészségügyi 
igazgatósággal (DSP) 
+ 14 napos házi karantén (vagy a közegészségügyi igazgatóság 
javaslatai)  
+ koronavírus (COVID-19) teszt elvégzése 
+ mindenik lakótárs – E2-es forgatókönyv 

C1–5  Visszatérés az oktatásba/munkahelyre: a karantén után + a negatív koronavírus-teszt felmutatása nem szükséges 

magyarázat – a csoportban oktató/ szemináriumot tartó tanárok az adott csoporthoz tartoznak 
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