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PREAMBULUM
Tekintettel Magyarország Kormánya által kiadott 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendeletre, valamint a Pécsi
Tudományegyetem intézménylátogatás rendjér l és a járványügyi készültség idején alkalmazandó higiénés
eljárásrendr l szóló 14/2020. számú rektori és kancellári együttes utasításra (a továbbiakban: Együttes
Utasítás) és a nemzetközi járványügyi készültségre az Egészségtudományi Karon a 2020/2021-es tanév I.
félévében az intézménylátogatás rendjével és a higiénés eljárásrenddel kapcsolatban az alábbi utasítást adom
ki.
1. § [A dékáni utasítás célja]
(1)
Jelen utasítás els dleges célja, hogy a járványügyi készültség id szakában az Egészségtudományi Kar
dolgozóit, illetve annak képzésein résztvev személyek élet-, egészségbiztonságát megfelel járványügyi
intézkedésekkel el segítse és megóvja, illetve a járványügyi készültség id szakában a legjobb körülményeket
biztosítsa a hallgatóinak tanulmányi el menetele számára.
2. § [A dékáni utasítás hatálya]
(1)
Az utasítás hatálya kiterjed valamennyi, az Egészégtudományi Karon hallgatói jogviszonyt
eredményez képzésre (fels oktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés,
doktori képzés), állampolgárságra való tekintet nélkül a képzésben részt vev , az Egészégtudományi Karral
hallgatói jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: hallgatókra).
(2)
Az Utasítás hatálya kiterjed a Kar valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb
munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalójára (a továbbiakban: „munkavállaló”).
(3)
Az utasítás területi hatálya kiterjed valamennyi, az Egészségtudományi Kar által használatba vett
épületre és intézményre.
3. § [Általános rendelkezések]
(1)
Az Egészégtudományi Kar területére belépni kizárólag meghatározott célból (pl. oktatás, kutatás,
munkavégzés, szakképzés, feln ttképzés tanulmányi cselekmények elvégzése, ügyintézés, sporttevékenység,
rendezvények látogatása, stb.) lehetséges és az adott munkavállaló és hallgató kizárólag e cél eléréséhez
szükséges id tartamra korlátozódhat az Egészségtudományi Kar területén.
(2)
Az Egészégtudományi Kar épületeit, rendezvényeit, kurzusait – saját felel sségére – kizárólag
egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
(3)
Az Egészégtudományi Kar egész területén a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk,
sál, kend , továbbiakban: maszk) viselése kötelez . A maszkviselési szabály alól kivételt képez a 3. § (12)
foglalt rendelkezés, de egyébként a Kar teljes területén kötelez a maszk viselése az ott tartózkodás teljes
ideje alatt, függetlenül az ott tartózkodás céljától.
(4)
Mindenkinek, akire jelen utasítás hatálya kiterjed (minden munkavállaló és hallgató) kötelessége
online kitölteni a tanév során az els belépését megel en a jelen szabályzat 1. számú mellékletében
ismertetett kockázatsz
kérd ívet. Amennyiben a kockázatsz
kérd ívben szerepl 5, azaz öt kérdés
közül bármelyre is igennel felel az adott hallgató vagy munkavállaló, úgy az Egészégtudományi Kar (és a
Pécsi Tudományegyetem) területére tilos belépnie és haladéktalanul fel kell hívnia háziorvosát és/vagy a
PTE Hotline telefonvonalat. Külföldi hallgatók a PTE Hotline telefonvonalról kapnak a kérd ív kitöltését
követ en telefonhívást. A PTE Hotline elérhet sége valamennyi kari épület bejáratánál, jól látható helyen
elhelyezésre kerül.

(5)
Amennyiben az 1. számú mellékletben ismertetett kockázatsz
kérd íven már megadott válaszok
változnak és bármelyik kérdésre a válasz igen, úgy az adott hallgató vagy munkavállaló köteles azonnal
elhagyni az Egészségtudományi Kar területét és felhívnia háziorvosát és/vagy a PTE Hotline telefonvonalat
és köteles PTE Klinikai Központ protokollja szerint eljárni.
(6)
Minden munkavállaló esetében a munkába állás alapfeltétele a kockázatsz
kérd ív kitöltése. A
kockázatsz
kérd ívet azt megel en köteles minden munkavállaló kitölteni, hogy a munkavégzési
helyén megjelenne.
(7)
A tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés f szabályként online (elektronikus levelezés útján, illetve
a tanulmányi rendszeren keresztül) történik, kivéve az alábbi eseteket: el zetes telefonos vagy online
id pontfoglással, illetve id pontegyeztetéssel.
(8)
A számonkérés f szabály szerint személyes jelenléttel történik. Abban az esetben, ha a Kar
hallgatója a kormányrendelet értelmében 2, azaz kett hetes karanténra kötelezett, akkor részére biztosítható
kedvezményes vizsgarend keretében a Teams rendszeren keresztül történ vizsgázás, amennyiben ez az
oktató szerint a vizsgáztatási célok sérülés nélkül kivitelezhet ek.
(9)
Szóbeli beszámolót csak jól szell ztethet teremben lehet tartani és egyszerre maximum két hallgató
tartózkodhat bent a számonkérést vezet n, illetve bizottság el tti vizsga esetén a bizottsági tagokon kívül.
Szóbeli beszámoló esetén a maszk viselése kötelez minden résztvev nek.
(10)
Az írásbeli vizsgák során írt vizsgadolgozatokat a begy jtést követ 24 óra elteltével (pihentetési
id ) jogosultak az oktatók megkezdeni kijavítani.
(11)
A hallgatók esetében a tanulmányok megkezdésével szorosan összefügg , jogszabály vagy
szabályzat által el írt SARS-CoV-2 PCR vizsgálatok költségét az Pécsi Tudományegyetem az alábbi
esetekben vállalja át.
a) amennyiben a vizsgálatot a Pécsi Tudományegyetem végzi az Egyetemen meghatározott
eljárásrend szerint,
b) a teszt elvégzése a hallgató önhibáján kívül szükséges.
(12) Szakmai gyakorlaton, amennyiben a gyakorlat teljesítéséhez, az adott gyakorlati elem kivitelezéséhez
elengedhetetlen, kizárólag az adott gyakorlat elvégzésének idejéig levehet a maszk. Lehet ség szerint a 1,5
méteres véd távolságot ebben az esetben is be kell tartani.
4. § [Tantermek látogatása, tanórák megtartása]
(1)
Az Egészségtudományi Kar a járványügyi helyzetben a jelenléti oktatás mértékét csökkenti és
el térbe helyezi az online oktatási módokat az alábbiak szerint:
a) Minden olyan kurzus, melyen a felvett hallgatók létszáma meghaladja az 50 f t, online keretek
között, a Microsoft Teams rendszeren keresztül kerül megtartásra távolléti oktatás formájában,
tekintettel az Együttes Utasításban megjelölt kapacitásbeli rendelkezésre.
b) Minden olyan kurzus, melyen a felvett hallgatók létszáma nem haladja meg az 50 f t, személyes,
jelenléti oktatás keretében kerül megtartásra oly módon, hogy a tanterem kapacitását figyelembe
véve lehet ség szerint a 1,5 méteres véd távolság minden, a tanórán résztvev személy között
megtartható legyen.

c) Az online tanórákat az adott oktató jogosult megtartani az otthonában is, de kizárólag abban az
esetben amennyiben a kinevezésében megjelölt szokásos munkavégzési helyén a járvány miatt
megnövekedett terem- és irodahasználat miatt erre nem lenne a tanóra megtartásához szükséges,
megfelel körülmények között lehet sége. Az órarend készítése során az órarend szerkeszt felveszi
a kapcsolatot az érintett oktatóval a teremigény egyeztetés céljából. Az egyeztetést követ en az
oktató tájékoztatást kap, hogy az óráját az otthonából kell, illetve lehetséges megtartania vagy a Kar
helyiségéb l. Az oktatónak otthoni tanóra tartása esetén a jelenléti íven az OTM (otthonról történ
munkavégzés) jelölést kell alkalmaznia és a kinevezése szerinti szokásos munkavégzési helyét l az
otthonába és onnan a visszautazás id tartamáig és az online tanóra hossza tartamáig maradhat
igazoltan távol.
d) A nem magyar állampolgársággal és/vagy nem magyarországi állandó lakcímmel rendelkez
hallgatók 2020. október 1-jéig kérelem benyújtása esetén kedvezményes tanulmányi rend keretében
mentesülnek az elméleti és gyakorlati órák látogatása alól, azonban az oktatókkal való
kapcsolattartás ebben az esetben a hallgató kötelessége, feladata és felel ssége.
e) Amennyiben a kar hallgatója a félév során karanténban tartózkodásra kötelezetté válik, akkor az
átmeneti id szakra kedvezményes tanulmányi rend felvétele iránti kérelmet nyújthat be, hogy a
hiányzás mértéke a félév során ne haladja meg a PTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban
meghatározott hiányzás mértékét.
5. § [Takarításra vonatkozó szabályok]
(1)
A takarítási feladatok végrehajtásáról, azok dokumentálásáról és ellen rzésér l a Pécsi
Tudományegyetem Kancellári Hivatalának M szaki Szolgáltatási Igazgatósága gondoskodik.
(2)
A tantermek takarítása az (1) bekezdésben megjelölt f szabálytól az alábbiak szerint tér el: minden
oktató és hallgató – a részükre minden tanórán az Egészégtudományi Kar által biztosított fert tlenít
kend vel – saját asztalának fedelét és székének küls részét a tanórát követ en miel tt elhagyja a tantermet
köteles áttörölni.
(3)

A takarításra az Együttes Utasítás szabályai alkalmazandók.
6. § [Székhelyen kívüli képzés Zombor]

(1)
A jelen szabályzatba foglaltak az alábbi eltérésekkel alkalmazandók a Zombori székhelyen kívüli
képzésre.
(2)
Minden elméleti és személyes jelenlétet nem igényl
távolléti digitális oktatás kereti között.

gyakorlati kurzus online kerül megtartásra

(3)
A személyes jelenlétet igényl gyakorlatokat a hallgatók a zombori demonstrációs teremben
valamint, amennyiben a járványügyi helyzet lehet vé teszi ütemezett módon a megfelel járványügyi és
foglalkozásügyi szabályok betartása mellett, tömbösítetten Pécsett, demonstrációs termi körülmények között
kerül megtartásra.
(4) A területi gyakorlatok a járványügyi helyzet körülményei között lehet ség szerint a Pécsi
Tudományegyetemmel szerz déses jogviszonyban álló gyakorlóhelyen, illet leg amennyiben ez
akadályozott, úgy demonstrációs termi körülmények között kerülnek megtartásra.

7.
(1)

§ [Egyéb rendelkezések]

Jelen utasítás 2020. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig marad hatályban.

Pécs, 2020. szeptember 1.

Prof. Dr. Ács Pongrác
a dékáni feladatokat ellátó általános dékánhelyettes

