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Riasztási protokoll
Szent István Egyetem Egyetemi Kollégiumok
Kaposvári Campus

1. Beköltözéskor a jelen protokollhoz mellékelt „Kockázatszűrő kérdőív” kitöltése
szükséges. Bármely kérdésére adott igen válasz esetén a hallgató nem költözhet be.
2. A kollégiumban lakó Hallgató a tünetek (leggyakoribb: láz, fáradtság, hőemelkedés,
száraz köhögés, ritkábban: ízérzékelés elvesztése, izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás,
torokfájás, hasmenés, légszomj) észlelésekor köteles értesíteni az ügyeletes
nevelőtanárt, aki értesíti a kollégiumvezetőt, ezzel egyidejűleg a Hallgatót azonnal
el kell különíteni. Az orvos telefonon kikérdezi a Hallgatót, és ha felmerül a
koronavírus fertőzés gyanúja, akkor ennek megfelelően intézkedik.
Kaposvári Campus orvosa:
Dr. Varga Imre, +36-30-520-8502
Hétköznap: 8:00-16:00 óra között hívható, ezen túl a Felnőtt háziorvosi ügyeletet (7400
Kaposvár, Ezredév u. 13.) kell keresni a következő számon: +36(82)311-005
3. Ha az orvos megállapítása szerint fennáll a COVID19 gyanú, de nem szükséges
kórházi ápolás
a Hallgató a kollégiumban marad az arra kijelölt szobában
elkülönítve (vagy megfelelő utazásszervezést (nem tömegközlekedés) követően
hazautazik). Ha a kollégiumban marad, az orvos értesítésére az OMSZ a Kollégiumban
elvégzi a mintavételt a teszthez. A gyanús esetről az orvos értesíti a járási
népegészségügyi osztályt vagy a Kaposi Mór Oktató Kórházat, amely pozitív teszt
esetén rendelkezik a további tennivalókról (pl. házi karantén elrendelése, a beteg
környezetében élők tesztelése, stb.).
4. Ha az orvos megállapítása szerint fennáll a COVID19 gyanú, és szükséges kórházi
ápolás, megfigyelés
a mentő megérkezéséig a Hallgató köteles az arra kijelölt
szobában elkülönítetten tartózkodni. Az egészségügyi szakember részére minden
segítséget meg kell adni, szükség esetén (pl. külföldi hallgató) a kommunikációban is
segíteni kell.
5. A Kollégiumvezető az esetről értesíti a Járványügyi felelőst, az Egyetemi
Kollégiumok Igazgatóját, aki értesíti az Egyetem felső vezetését, valamint a
Hallgató hozzátartozóját.
6. A Kollégiumvezető szükség esetén értesíti az esetről és segíti a Népegészségügyi
Osztályt a kontaktok keresésében. (A COVID-19 fertőzött kontaktja minden olyan
személy, aki jelenleg nem mutat tüneteket, de kapcsolatban volt vagy kapcsolatban
lehetett egy COVID- 19 beteggel a tünetek fennállása idején és a tünetek kialakulását
megelőző 2 napban.)
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7. A fellelt kontaktokat is el kell különíteni addig, amíg a Népegészségügyi Osztály
határozatot nem hoz az ügyben.
8. A fertőzésgyanús Hallgatók szobáját és a karantén alatt használt szobákat azonnal
fertőtleníteni kell.
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