Ikt.sz.: SZIE-KCI/10-7/2020

HÁZIREND
a Szent István Egyetem Kaposvári Campus
7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. u. 10. sz. alatti
épületek és területek vonatkozásában
A Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Kaposvári Campus Campus-főigazgatója
a koronavírus terjedésével összefüggő egyetemi intézkedésekről szóló 4/2020 (VIII.31.)
rektori-kancellári együttes utasítás 4. § (4) bekezdése alapján az alábbi házirendet adja ki.
1. §
A házirend hatálya
(1) A jelen házirend a koronavírus-járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása
érdekében és vonatkozásban kerül kiadásra.
(2) A jelen házirend személyi hatálya kiterjed az Egyetem dolgozóira és hallgatóira, az
Egyetemmel szerződéses jogviszonyban álló személyekre és szervezetekre, valamint a
Campus területére belépő személyekre.
(3) A jelen házirend területi hatálya kiterjed a Kaposvári Campus 7400 Kaposvár Bajcsy-Zs.
u. 10. sz. alatti területekre, a Kaffka Margit Kollégium épületének kivételével. A
továbbiakban: Rippl-Rónai Művészeti Kar vagy RRMK. A kollégiumra külön házirend
kerül kiadásra.
(4) A jelen házirend 2020. szeptember 11. napjától visszavonásig hatályos.
(5) A jelen házirend a hatályos jogszabályok, egyetemi szabályzatok alapján kerül kiadásra
és azokkal együtt alkalmazandó.
2. §
A Rippl-Rónai Művészeti Kar területére történő belépés feltételei
(1) A RRMK területére kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató
személy léphet be. A megbetegedés jellemző tüneteit a jelen házirend 1. számú melléklete
tartalmazza.
(2) A RRMK területére belépőknek a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk)
viselése KÖTELEZŐ.
(3) A RRMK területére történő belépéskor testhőmérséklet mérése történik, amennyiben a
mérés 37.5 Celsius fok feletti testhőmérsékletet állapít meg, az adott személynek a
Campus területére belépni TILOS. Ilyen esetben az adott személy háziorvosával
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot.
(4) A RRMK területére történő belépéskor kézfertőtlenítés KÖTELEZŐ.
(5) A RRMK területére kizárólag a következő belépési ponton keresztül lehet belépni:
• Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 10. sz. alatti Porta
(6) A RRMK területére az Egyetem közalkalmazottai, a szerződéses jogviszony keretében
foglalkoztatottak, a Kaposvári Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazottai, a
hallgatók, a nyelvvizsgázók, a bérlők, valamint a hivatali ügyet intézők léphetnek be.
Kísérő nem léphet be.
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(7) A 6) bekezdésben meghatározottak kizárólag munkavégzés, feladatellátás, tanóra
látogatása, konzultáción való részvétel, vizsgázás, nyelvvizsgázás és ügyintézés céljából
és annak időtartamára tartózkodhatnak a RRMK területén.
(8) A (6) bekezdésben felsoroltakon kívül csak Campus-főigazgatói engedéllyel lehetséges a
belépés.
(9) A RRMK területére nem léphetnek be a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi
karanténra kötelezett személyek.
(10) A RRMK területén valamennyi gépjármű behajtásra szolgáló kapu zárva tart,
kizárólag engedéllyel rendelkezők hajthatnak be, illetve hatósági célból, valamint
áruszállításkor kerül kinyitásra. Ezen kívül csak Campus-főigazgatói engedéllyel
lehetséges a kapukon történő behajtás.
3. §
A Rippl-Rónai Művészeti Kar területén található létesítmények igénybevételének rendje,
nyitvatartás
(1) A RRMK területre belépni az alábbi időtartamban lehet:
hétfő-péntek 7:00-tól 24:00-ig
szombat-vasárnap 10:00-től 18:00-ig
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt időtartamon kívül csak Campus-főigazgatói engedéllyel
lehetséges a belépés.
(3) A RRMK területén KÖTELEZŐ a megfelelő fizikai távolságtartás betartása, mely
legalább 1,5 méter legyen.
(4) A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell
tartani a tanulmányi osztályon.
(5) A RRMK területén a közös használatú zárt tereken a maszk használata kötelező, a
védőtávolság megtartása esetén is.
(6) Amennyiben a RRMK területén tartózkodó foglalkoztatott, ügyet intéző személy a
koronavírus fertőzésre jellemző tünetet érez, haladéktalanul el kell hagynia a RRMK
területét, amennyiben az állapota ezt nem teszi lehetővé, értesíteni kell a háziorvosát,
vagy az ügyeletet.
(7) Amennyiben a RRMK területén tartózkodó hallgató koronavírus fertőzésre jellemző
tünetet érez, haladéktalanul értesítenie kell a 4/2020 (VIII.31.) rektori-kancellári együttes
utasítás 3. számú mellékletben megjelölt orvost, aki tájékoztatást ad a további teendőiről.
4. §
Parkolás
(1) A RRMK területén az udvarba parkolás céljából csak az engedéllyel rendelkezők
hajthatnak be, ezen kívül az épület körül a Város által üzemeltetett parkolók vehetők
igénybe.
5. §
Vegyes rendelkezések
(1) A koronavírus terjedésével összefüggő egyetemi intézkedésekről szóló 4/2020 (VIII.31.)
rektori-kancellári együttes utasítás részletesen tartalmazza az Egyetem egészére irányadó
általános szabályokat, operatív teendőket.
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(2) A házirendhez kapcsolódó további szabályokat a Kaposvári Campus COVID-19
járvánnyal kapcsolatban kiadott eljárásrendje tartalmazza.
(3) Figyelemmel kell lenni a Szent István Egyetem Járványügyi Operatív Bizottsága, valamint
a Kaposvári Campus Járványügyi Operatív Bizottsága rendelkezéseire.
(4) A házirendben foglaltak be nem tartása a jogszabályokban, illetve az intézményi
szabályzatokban meghatározott következményeket vonja maga után.
(5) A szabályokat be nem tartó személyeknek a RRMK területét el kell hagyni, Őket a
Campus-főigazgató kitilthatja a RRMK területéről.
(6) A személyi higiéné betartása az RRMK minden polgára részéről szükséges és kötelező. Ez
magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a
köhögési etikett betartását is a maszk viselésén kívül.
(7) A házirend kifüggesztésre kerül a belépési ponton, valamint elérhető a Kaposvári Campus
https://kaposvar.szie.hu/ oldalán.
(8) A házirenddel, valamint a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézményi intézkedéssel
kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a foigazgato.kaposvar@szie.hu e-mail címre lehet
küldeni.

Kérek valamennyi személyt, aki a Rippl-Rónai Művészeti Kar területére belép,
felelősségteljes és együttműködő magatartást tanúsításon, a járványügyi készültséggel
kapcsolatos hatályos jogszabályi és egyetemi rendelkezéseket tartsa be!

Kaposvár, 2020. szeptember 10.

Prof. Dr. Kovács Melinda
az MTA rendes tagja, Campus-főigazgató
Szent István Egyetem Kaposvári Campus
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1. számú melléklet
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak,
akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három
napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fejfájás,
torokfájás;
köhögés;
nehézlégzés, légszomj;
hidegrázás;
láz;
izomfájdalom;
újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar
levertség.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is
beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint
például:
• émelygés,
• hányás és/vagy
• hasmenés.
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és
kövesse az utasításait.
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