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                                                            Kari intézkedési terv 

                             a KRE- ÁJK-n a COVID-19 vírus által okozott járvány kezelésére 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, a COVID 19 vírus által okozott 

járvány kezelésére, és a tárgyban kiadott rektori utasítások kari végrehajtásának elősegítése érdekében 

az alábbi rendelkezéseket hozom: 

1) Eljárásrend a fertőzés megelőzése érdekében a Kar épületében: 

 

Az ÁJK épületébe kizárólag a Viola utcai kapun keresztül lehet belépni. Belépés után a 

portaszolgálatot ellátó munkatárs minden személy (oktató, nem oktató munkatárs, hallgató, 

külsősök) testhőmérsékletét  megméri a kézi hőmérővel a homlok fölött, vagy csukló 

hőmérővel. 

Az épületbe belépni és ott tartózkodni kizárólag az orrot és a szájat eltakaró maszkban 

lehet. Belépéskor kötelező az azonnali kézfertőtlenítés! 

Amennyiben a belépő személy testhőmérséklete 37,8 C fok, vagy afölött van, a porta szolgálatot 

ellátó munkatárs nem engedi tovább az épületbe belépni. 

 

 A magasföldszinti, az első és második emeleti folyósón az ablakok kinyitása, és munkanap végén, vagy, 

ha azt az időjárás korábban indokolja, akkor nap közben az ablakok bezárása a takarítást végző feladata. 

Az irodahelyiségek szellőztetéséért az épületben tartózkodó munkatársak a felelősek. 

 

 

2) Az oktatás során követendő eljárás: 

 

Az oktatás elsősorban jelenléti formában folyik, kiegészítve szükség szerint a távolléti 

oktatással. 

A termekbe belépni és ott tartózkodni  csak maszk viselésével, a 1,5 m-es védőtávolság 

megtartásával lehet. 

Az oktató kizárólagos felelőssége, hogy a terembe csak a meghatározott számú hallgató lépjen 

be, valamint a terem szellőztetésének ellenőrzése. 

Az előadások látogatása a hallgatók részére nem kötelező, így a kurzus teljesítése során a 

távolmaradásért  a hallgatót hátrány nem érheti. 

 

Az előadáson, szemináriumon személyesen megjelenő hallgatók jelenlétüket a jelenléti ív 

aláírásával, vagy névsorolvasás esetén jelentkezéssel igazolják. 

A katalógus kizárólag a járványügyi védekezés miatt, a kontaktus kutatásban használható 

fel.  ( Az érdemjegyek kialakítását nem befolyásolja.) 

Amennyiben egy előadáson többen kívánnak részt venni, mint az a biztonságos távolságtartással 

lehetséges, akkor az előadás online elérhetőségét biztosítani kell. Ebben a kari oktatástechnikus 

az oktatóknak segítséget nyújt, igény esetén. 

 

Amennyiben egy oktatónál, vagy hallgatónál bebizonyosodik, hogy COVID-19 vírussal 

fertőzött, akkor az előző napokban oktatott, vagy látogatott valamennyi kurzusát legalább  10 

napra át kell helyezni online oktatási módba. 

 



Az oktató és nem oktató munkatárs COVID-19. vírus fertőzés gyanúja esetén köteles a háziorvosát 

megkeresni és a háziorvos utasítása szerint eljárni, valamint oktató munkatárs a Tanszéki csoportvezetőt, 

nem oktató munkatárs a közvetlen munkahelyi felettesét haladéktalanul emailben értesíteni. 

Munkavégzésre visszatéréskor mind az oktató, mind a nem oktató munkatársak kötelesek nyilatkozatot 

kitölteni és a háziorvostól igazolást hozni a COVID-19 vírus fertőzés kizárásáról. Mind  a nyilatkozatot, 

mind az igazolást a munkatársak kötelesek közvetlen munkahelyi felettesüknek  bemutatni. A 

nyilatkozatokat és az orvosi igazolásokat oktatók esetében a Tanszéki csoport, nem oktató munkatársak 

esetében a munkaügyért felelős munkatárs őrzi. Hallgatók esetében a Tanulmányi osztály őrzi. 

 

3) Felhívás a hallgatókhoz: 

A SARS-CoV-2 járvány egyre fokozódó terjedésének csökkentése minden egyetemi polgár közös 

érdeke, ezért a vonatkozó rektori utasítás alapján elvárt a felelős magatartás, a járványügyi 

rendelkezések maradéktalan betartása. 

Kérem, hogy az e tárgyban kiadott rektori  utasításokat, valamint az Egyetem járványügyi intézkedési 

tervét szíveskedjenek alaposan tanulmányozni, s az azokban foglaltakat betartani. 

 Az egyetem polgárait tájékoztatási kötelezettség terheli minden, a SARS-CoV-2 járvánnyal 

összefüggő esetben, ezért kérem, hogy amennyiben 

1.  Ön igazolt SARS-CoV-2 fertőzött (tehát pozitív PCR-teszttel rendelkezik), 

       2.   Ön hatósági karanténba került, 

       3.  Ön járványügyi megfigyelés alá került, 

       4.  Ön igazolt SARS-CoV-2 fertőzöttel közvetlen kontaktusba került, 

        5.  Ön önkéntes házi karanténban van 

        6.   Ön a SARS-CoV-2 vírus által okozott betegség bármely jellemző tünetét észleli magán (akár az 

egyetem épületeiben tartózkodva, akár máshol) 

        7.  Ön a háziorvosa által kiállított igazolás szerint közösségbe mehet, 

 azt haladéktalanul szíveskedjen közölni a Kar Tanulmányi osztálya felé elektronikus 

üzenetben, kollégiumi fertőzés esetén a kollégiumok járványügyi felelősei és helyetteseik felé. 

A kart, és az egyetemet napi adatszolgáltatási kötelezettség terheli az ITM felé, ezért fontos az Önök 

által történt azonnali értesítés megtétele. 

 

4) A Kari könyvtárra vonatkozó szabályok: 

A könyvtárba történő belépéskor arcmaszk és kesztyű használata kötelező. Egyszerre csak egy ember 

tartózkodhat a könyvtárban! 

 Lehetőség van beiratkozásra, könyvek kölcsönzésére, illetve a lejárt idejű könyvek is 

visszahozhatók.   

 Budapest, 2020. október 5. 
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