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Babeș–Bolyai Tudományegyetem 

A Karok COVID19 protokollja 

Az oktatási tevékenységek során betartandó szabályok 

Belépés az 
épületbe 

Egészségügyi intézkedések az egészségügyi protokollnak megfelelően 

A BBTE összes épületének bejáratánál kézfertőtlenítő szerek lesznek 
elhelyezve 

A BBTE épületeibe belépő személyek belépéskor fertőtlenítik a kezüket 

Az épületben tartózkodó személyek folyamatosan helyesen maszkot 
viselnek a belterekben, illetve kint, amennyiben a tér zsúfolt. 

Folyamatosan 1 méter távolság minden 2 személy között (hallgatók és 
oktatók, kint és bent) 

Nyilakkal jelölt menetirányok és térelválasztók a termekben és a 
mosdókban, valamint a bentlakásokban 

Egy elkülönítő helységnek kijelölt helység azokra az esetekre, ha egy 
hallgató/oktató/a kisegítő személyzet (COVID19-re utaló tünetekkel) 
orvosi ellátásra szorul munkaidőben 

A hallgatók a tevékenység megkezdését kizárólag az épületen kívül 
várhatják 

Minden terem bejáratánál plakátok tájékoztatnak egyértelmű 
utasításokkal a betartandó biztonsági intézkedésekről (a maszkviselés, 
az >1m távolság és a kézfertőtlenítés) 

Belépés a 
termekbe 

Minden szeminárium/labortevékenység előtt a terem felületeit 
fertőtleníteni kell 

A hallgatók csak az óra megkezdésekor léphetnek be a terembe (nem 
várakozhatnak a teremben) 

Minden teremben fertőtlenítő szerek legyenek elhelyezve 

A hallgatók a terembe való belépéskor fertőtlenítik a kezüket 

Oktatási 
tevékenységek 

A tevékenységek ideje alatt minden hallgató és tanár figyeli magán a 
COVID19 tüneteit, szükség esetén ezeket jelenti – hatályba lépnek az 
egészségügyi intézkedések 

Az oktatók és a kisegítő személyzet nem bátoríthatja a BBTE egyetemi 
tereiben a COVID19-témájú fake news-jellegű hírek terjesztését 

Labortevékenységeken maximum 15 hallgató + 1 oktató (<15 hallgató 
a kisméretű terekben – tájékoztató jelleggel 6-tal osztandó a terem 
normális kapacitása) 

Szünetek A szüneteket úgy kell beosztani, hogy a folyosón tartózkodó hallgatók 
száma ne haladja meg a folyosó területe / 4 méter * a hallgatók számát 

A kar mosdóit minden szünet előtt fertőtleníteni kell 

A sík felületeket a közös helyiségekben naponta legalább háromszor 



 

kell fertőtleníteni 

Minden felületet és eszközt kötelező fertőtleníteni, miután a hallgatók 
használták 

Kötelező 30’ szellőztetés a termekben az oktatási tevékenységek 
között 

Az élelmiszerek fogyasztása magányosan történik, a higiéniai normák 
betartásával 

 


