Hallgatói tájékoztató a koronavírus
terjedésével kapcsolatos járványügyi
helyzetről
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Tisztelt Hallgatónk!

A koronavírus terjedésével kapcsolatos járványügyi helyzet miatt a következőkről
tájékoztatom.
Az Egyetem hallgatói és dolgozói között továbbra sincs koronavírussal fertőzött személy.

A fertőzés feltételezett terjedésének járványügyi fogalma szerinti érintett területekről az
alábbi linkekre kattintva tájékozódhat:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402994234
67b48e9ecf6

Amennyiben Ön az elmúlt 14 napban fertőzött területen járt és nincsenek panaszai, akkor
kérjük, hogy két hétig ne menjen közösségbe, maradjon otthonában és figyelje saját magát,
valamint regisztrálja külföldi tartózkodása adatait az alábbi felületen:
https://regisztracio.aok.pte.hu/kulfoldi-tartozkodas-bejelentese

Amennyiben Önnél hirtelen akut légúti fertőzés tünetei alakulnak ki (láz, torokfájás,
levertség, köhögés, légszomj), kizárólag abban az esetben merül fel a gyanú koronavírus
fertőzésre, ha a tünetek jelentkezését megelőzően 14 napon belül szoros kapcsolatban volt
koronavírussal fertőzött beteggel, vagy pedig olyan területen járt a tüneteket megelőző 14
napban, ahol a koronavírus közösségi terjedését feltételezik vagy igazolják.

Ha a fentiek alapján koronavírus fertőzés gyanúja felmerül, akkor kérjük, az alábbiak szerint
járjon el:

1. maradjon otthon,
2. haladéktalanul hívja a PTE szakemberei által, kizárólag a PTE külföldről hazatérő
hallgatói számára létrehozott információs vonalat: +36 30 577 3764 (PTE hotline),
3. kövesse az orvos utasításait.

A fenti rendelkezések betartásáért mindenki személyes felelősséggel tartozik, a mulasztás
kötelezettségszegésnek és mások veszélyeztetésének minősül.

A 14 napos otthon tartózkodás (önkéntes karantén) esetén a szükséges egészségügyi
intézkedések betartása miatt bekövetkező hiányzásokat nem tekintjük igazolatlan
mulasztásoknak.

Az óralátogatás alóli távolmaradása esetében kérjük, szintén regisztrálja magát az alábbi
felületen:
https://regisztracio.aok.pte.hu/kulfoldi-tartozkodas-bejelentese

A félév tanulmányi kötelezettségeinek teljesítési szabályairól az elkövetkezendőkben küldünk
tájékoztatást.

A fenti tájékoztató és intézkedési terv a jelenleg aktuális helyzetre vonatkozik, melyet
szükség esetén a PTE Operatív Stáb felülbírálhat és az új helyzethez igazíthat.

Kérjük, hogy az aktuális teendőkkel kapcsolatos tájékoztató leveleinket, amelyekben
folyamatosan megosztjuk a lényeges információkat, kísérjék fokozott figyelemmel .

Tájékoztatom, hogy Karunk mindent megtesz a helyzet megfelelő kezelése érdekében. Kérjük,
hogy felelős magatartásával segítse a védekezés hatékonyságát az alábbiak betartásával:
1.
2.
3.
4.
5.

Mosson kezet meleg vízzel, szappannal alaposan és gyakrabban!
Alkalmazzon kézfertőtlenítőt!
Korlátozza a kontaktussal járó üdvözlési formákat (kézfogás, puszi, stb.)!
Ne dörzsölje szemeit, ne nyúljon az arcához!
Használjon papírzsebkendőt, ha köhög vagy tüsszent! Alkalmazza a köhögési higiénés
szabályokat. A használt zsebkendőt dobja a hulladékgyűjtőbe!

6. Fertőtlenítse a gyakran használt tárgyakat, felületeket (számítógép billentyűzet,
kilincsek, telefon stb.)!
7. Szellőztessen minél gyakrabban!
8. Lehetőség szerint kerülje a tömeget közlekedése során és szabadidejében!

Tájékoztatom, hogy a PTE ÁOK közösségi tereiben, mosdóiban biztosítjuk a kézfertőtlenítés
lehetőségét, és a járványügyi helyzet változásairól folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket.

Az egyetem működése mindezen szabályok betartása mellett – ellenkező intézkedésig
– üzemszerű és folyamatos!

