
TÁJÉKOZTATÁS 
 
A jelenlegi járványhelyzetre, valamint a Tanügyminisztérium és az Egészségügyi 
Minisztérium által 2021. szeptember 3-án kiadott 5196/1756/2021 számú közös 
Rendeletre, amely az oktatási egységeken/intézményeken belüli tevékenység 
megszervezésére irányuló intézkedések jóváhagyásáról a SARS-CoV2 vírussal való 
megbetegedések megelőzését célzó járványügyi biztonság körülményeire vonatkozik; és 
a COVID-19 terjedésének megelőzésére vonatkozó módszertanra (frissítve: 2020.09.18-
án) való tekintettel, kérjük a hallgatókat, hogy tartsák be a kar számára kijelölt orvosi 
rendelők megszólíthatóságára vonatkozó előírásokat, az alábbiak szerint: 
 a konzultációkra telefonon történő előzetes időpontkérés alapján kerül sor, a 

kifüggesztett órarend szerint; 
 a telefonon történő időpontkérés csak az egyes karok számára érvényes 

nyitvatartás idején lehetséges. Kérjük a hallgatókat, hogy igazodjanak az adott 
karhoz tartozó orvosi rendelő működési rendjéhez! 

 ha valaki a COVID-19 koronavírusra jellemző tüneteket észleli (láz, köhögés, 
izomfájdalom, torokfájás, szagló- és ízlelőképesség elvesztése, rossz közérzet), ne 
hagyja el a bentlakást vagy a lakhelyét. Azonnal hívja az egyetemi orvosi 
rendelőt vagy a 112-es sürgősségi hívószámot (a rendelő órarendjétől eltérő 
időpontban). 

 amikor a telefonon történt időpontkérés alapján személyesen is felkeresitek az 
orvosi rendelőt, kötelező módon védőmaszkot kell hordanotok, helyesen 
használva oly módon, hogy elfedje az orrot és a szájat is; a váróterembe való 
belépéskor – a fertőtlenítő szőnyegre lépve – fertőtleníteni kell a cipőket, és 
fertőtleníteni kell a kezet is a váróteremben elhelyezett, alkohol alapú 
kézfertőtlenítő szerrel. MINDEZEK UTÁN NEM SZABAD MEGÉRINTENI A 
MASZKOT, AZ ARCOT VAGY AZ ORROT! 

 Be kell tartani az épületbe való belépéskor jelzett bejárati és kijárati útvonalat oly 
módon, hogy nem szabad visszatérni azon az útvonalon, amely az orvosi 
rendelőbe vezetett. 

 a váróteremben egyszerre legtöbb két személy tartózkodhat. Kérünk mindenkit, 
hogy tartsa be a legalább 2 méteres távolságtartásra vonatkozó intézkedéseket. A 
VÉDŐMASZKOT CSAK AZ ORVOSI RENDELŐBŐL VALÓ KILÉPÉSKOR 
SZABAD LEVENNI! 

 az orvosi rendelőbe való belépéskor járványtani szűrésre – a testhőmérséklet 
mérésére – kerül sor; 

 a COVID-19 fertőzésre jellemző eseteken kívül (amikor tárcsázni kell a 112-es 
sürgősségi hívószámot, és nem szabad elhagyni a bentlakást vagy a lakhelyet), 
egyéb sürgősségi esetekről időben kell tájékoztatni az orvosi rendelőt, és a 
súlyosabb sürgősségi eseteket a 08:30 és 18:30 közötti időszakban is ellátjuk 
minden hallgató esetén, az egyes karokra érvényes órarendtől függetlenül. 


