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Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása érdekében az Egyetemi Kollégiumok épületeiben a járvány ideje alatt
az alábbiak szerint kell eljárni az Egyetemi Kollégiumokban bármely jogcímen férőhelyet igénybe
venni jogosult személy esetében, a kollégisták mellett ide kell érteni a bérlőket és az oktatói
szállóvendégeket.
Kollégista hallgatók beköltözése:
• Érkezéskor a „Kockázatszűrő kérdőív” kitöltése kötelező minden beköltöző hallgatónak.
Amennyiben a kockázatfelmérő kérdőívben adott válaszok fertőzésgyanút feltételeznek, a
Kollégium megtagadja a belépést.
• Kollégiumokba kizárólag egészséges, COVID-19 (koronavírus) megbetegedés tüneteket
nem mutató, magát egészségesnek érző személy léphet be.
• A kollégiumba érkezőket írásban tájékoztatjuk a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban tett
intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.
• Beköltözéskor a minimum 1,5 méteres védőtávolságot és a maszk viselést betartjuk és
betartatjuk. A beköltözésre három különböző időpontot biztosítunk a kollégista hallgatók
számára a csoportosulás elkerülése érdekében. A beköltözésre kijelölt helységben
ügyintézőnként egy fő tartózkodhat.
• A beköltözéskor a testhő mérését minden személy esetében elvégezzük, 37.5 Celsius feletti
testhőmérséklet esetén az ellenőrzött személy köteles a nevét és a szobaszámát megadni az
ellenőrzést végzőnek és a következőkben leírtak szerint eljárni.
• A külföldi hallgató a kollégiumba akkor költözhet be, ha igazolja a karantén időtartamának
megszűnését, vagy bemutatja a hatósági karantén feloldásáról rendelkező hatósági határozatot.
Beköltözhet az a külföldi hallgató is, aki rendelkezik 2 darab 5 napon belül és 48 óra
különbséggel elvégzett negatív SARS-CoV-2 PCR teszteredménnyel, ha a teszteket valamely, a
schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában
végezték el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.
Ennek hiányában a Kollégium megtagadja a hallgató kollégiumi belépését és a férőhelyének
biztosítását.
• Amennyiben a kollégiumban lakó betegség tüneteit érzi (köhögés, nehézlégzés, légszomj,
láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar,
émelygés, hányás és/vagy hasmenés), haladéktalanul köteles az egyetem által megadott orvost
(akadályoztatása esetén a háziorvosukat) értesíteni és köteles az orvos utasításainak
megfelelően eljárni, valamint a Kaposvári Campus Riasztási Protokollban előírtak szerint
értesíteni kell az ügyeletes kollégiumi nevelőtanárt, aki értesíti a kollégiumvezetőt.
• Amennyiben a külföldi hallgatónak segítségre van szükséges az orvossal/ügyelettel
folytatott konzultációban, akkor azt a Nemzetközi Igazgatóság munkatársainak is kell jelezni.
• A telefonos orvosi konzultációt követően két eset valószínűsíthető:
1. Az orvos az elkülönítést javasolja:
Ez esetben a saját és a közösség élete és egészsége védelme érdekében köteles az
elkülönítésre kijelölt szabad szobába költözni a konzultációt követően a legszükségesebb
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holmijával együtt, amit úgy kell összeállítani, hogy 14 napra elegendő legyen. Amennyiben
később kórházi ellátásra szorul, javasolt ezeket is összekészíteni.
2. Az orvos a meghatározott protokoll szerint mentőt hív.
Ez esetben a kórházi ellátáshoz szükséges csomaggal kell a mentőt várni, majd jelezni az
ügyeletes nevelőtanár és a recepciós részére.
•

Maszkról, kesztyűről, kézfertőtlenítőről stb. mindenkinek magának kell gondoskodnia.

Takarítást érintő intézkedések:
• Előírás a közös használatú helyiségek fokozott takarítása - legalább két óránként - és
fertőtlenítése, különös tekintettel: konyhák, mosókonyha, közösségi terek (aula, mosdók),
közös mosdók, közös WC-k, közös zuhanyzók, ezek dokumentálását az ügyeletes takarító
aláírásával a portán rögzíti.
• Előírás a gyakran érintett felületek (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok
stb.) rendszeres – legalább két óránkénti – fertőtlenítése virucid fertőtlenítőszerrel.
• Kollégiumonként biztosítottak a kézfertőtlenítők.
• Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében biztosítani
kell a rendszeres, természetes szellőztetést.
Vendégfogadás rendje:
• A kollégium területére csak az adott kollégium épületében lakó kollégista hallgató, illetve
szállást foglaló levelezős hallgató és oktató léphet be, vendégek fogadására nincs lehetőség.
Szállóvendégek (oktatók, levelezős hallgatók) fogadása:
• Kizárólag levelezős hallgatóknak és oktatóknak adunk szállást, a vendég köteles a
kollégiumok házirendjét és járványügyi szabályzatát megismerni, betartani. Érkezéskor a
„Kockázatszűrő kérdőív” kitöltése kötelező minden vendégnek.
• Testhő mérését minden belépésnél minden személy esetében el kell végezni, a 37.5 Celsius
feletti testhőmérsékletű, vagy egyéb tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni és a
riasztási protokoll szerint eljárni.
• Maszkról, kesztyűről, kézfertőtlenítőről, stb. mindenkinek magának kell gondoskodnia.
• A Kollégiumokban a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás visszavonásig nem
engedélyezett.
A közösségi terekre vonatkozó rendelkezések:
• A személyi higiénia betartása a kollégium minden polgára részéről kötelező. Ez magában
foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett
betartását, illetve a kollégiumok területére belépőknek a szájat és az orrot eltakaró eszköz
(továbbiakban: maszk) viselése a közösségi terekben, hivatali ügyintézés során kötelező!
• Konditerem, tanuló szobák, informatika termek, galéria, társalgók bezárásra kerülnek.
• Kizárólag a konyhák maradnak nyitva, itt kötelező a 1,5 m-es védőtávolság betartása és a
maszk használata. Kollégiumonként a konyhákban maximalizáltuk az egyszerre bent
tartózkodók számát (Új Kollégium: 5fő, Csukás Kollégium: 5 fő, Kaffka Kollégium: 2 fő).
Valamint a teraszok 6:00-23:00-ig nyitva vannak, ahol szintén maximalizáltuk az ott
tartózkodók számát 5 főre.

A kollégiumok területén (hirdető táblákon, folyosókon, konyhákban, teraszokon, közösségi
mosdókban) kihelyeztük a figyelmeztető plakátokat a járványügyi szabályok betartásáról. A
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csoportosulás elkerülése végett az ülő alkalmatosságokat megszüntettük. A kollégiumokba való
bejutást egy főbejáraton biztosítjuk, a többi bejárat lezárásra került. A recepciósok védelme
érdekében plexi védőfal került kiépítésre.
A jelen dokumentumban írtak betartása minden, az Egyetemi Kollégiumokban bármely
jogcímen férőhelyet igénybe venni jogosult személyre nézve kötelező!
A beköltözés, illetve bentlakás alatti óvintézkedések megsértése a kollégium területéről
való azonnali kitiltást vonhatja maga után, mely megtételére a kollégiumvezető jogosult és
amely ellen a kollégium lakója – a többi lakó egészségének védelme érdekében - nem élhet
kifogással.

Kaposvár, 2020. szeptember 4.
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