14/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás
az intézménylátogatás rendjéről
és a járványügyi készültség idején alkalmazandó higiénés eljárásrendről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Pécsi Tudományegyetem vezetése elkötelezett az Egyetem polgárai élet-, egészség-, személyi-,
vagyon- és jogbiztonságának védelme iránt, és fokozott elővigyázatosságot tart szem előtt a koronavírus
világjárvány továbbterjedésének megelőzése érdekében, ezért a járványügyi készültség bevezetéséről
szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzet idejére speciális
rendelkezéseket vezet be.
Jelen utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott „Ágazati ajánlás a felsőoktatási
képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez”, valamint „Ágazati ajánlás a
szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez”, továbbá az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési
intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című ajánlások
figyelembevételével készült.
Fentiek és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)
és a fenntartásában álló intézmények vonatkozásában az intézménylátogatás rendjéről, az alábbiak
szerint rendelkezünk.
I. fejezet
Az utasítás hatálya
1. § (1)1 Az utasítás hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező
képzésre (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, osztatlan képzés, mesterképzés, szakirányú
továbbképzés, doktori képzés), állampolgárságra való tekintet nélkül a képzésben részt vevő, az
Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: hallgatókra), az Egyetem
fenntartásában lévő köznevelési intézményekben tanulói jogviszonyban, illetve az Egyetem
fenntartásában lévő szakképző intézményben tanulói, vagy felnőttképzési jogviszonyban álló
személyekre (továbbiakban: tanulókra), valamint az Egyetem által szervezett egyéb képzéseken (pl.
felnőttképzés, szakképzés) résztvevő személyekre.
(2) Jelen utasítás hatálya kiterjed az Egyetem közalkalmazottaira, foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban foglalkoztatottakra, valamint az Egyetem fenntartásában lévő köznevelési, szakképzési
intézmények közalkalmazottaira, munkavállalóira és foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban
foglalkoztatottakra (a továbbiakban együtt: közalkalmazott).
(3) Az utasítás hatálya kiterjed továbbá az (1)-(2) bekezdésben meg nem határozott azon személyekre,
akik az Egyetem területére az utasításban megjelölt céllal belépni jogosultak.
2. § (1) Az utasítás hatálya csak az utasításban jelzett kifejezett rendelkezés esetén, a hallgatók és tanulók
klinikai gyakorlatainak teljesítése kapcsán leírt speciális rendelkezések vonatkozásában terjed ki a
Klinikai Központ szervezeti egységeire.
(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki az Egyetem Kollégiumi Központja által működtetett kollégiumokra
és szálláshelyekre, ezen intézmények látogatási rendjéről külön rektori és kancellári együttes utasítás
rendelkezik.
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II. fejezet
Az intézménylátogatás rendje
Általános szabályok
3. § Az Egyetem területére belépni kizárólag meghatározott célból (pl. oktatás, kutatás, munkavégzés,
tanulmányi cselekmények elvégzése, ügyintézés, sporttevékenység, rendezvények látogatása, stb.)
lehetséges és kizárólag a cél eléréséhez szükséges időtartamra korlátozódhat az Egyetem területén
tartózkodás.
4. §2 Az Egyetem épületeit, rendezvényeit, kurzusait – saját felelősségére – kizárólag egészséges,
koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit
az 1. számú melléklet tartalmazza. Az intézmény területére történő belépés feltételeként az érintett
szervezeti egység vezetője előírhatja testhőmérséklet mérését és láz esetén az intézmény területére
történő belépés megtagadását. A speciális beléptetési eljáráshoz szükséges dologi és humánerőforrás
biztosítására az intézkedést elrendelő szervezeti egység vezetője köteles.
5. § (1) A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus
(tovább)terjedésének megakadályozásában. Az Egyetem területén történő tartózkodás során mindenki
köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik
embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.
(2)3 Az Egyetem területén zárt térben, illetve szabadtéri rendezvényeken a szájat és az orrot eltakaró
eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő, továbbiakban: maszk) viselése kötelező. Az adott szervezeti
egység vezetője jogosult ettől szigorúbb szabályok bevezetésére.
(3) Mindenki köteles betartani a járványügyi higiénés ajánlásokat. (3. számú melléklet)
6. §4 (1) A kockázatok csökkentése érdekében az Egyetem felhívja valamennyi hallgatóját az Oktatási
Igazgatóság által kidolgozott kockázatszűrő kérdőív online kitöltésére.
(2) A tanulók, gyermekek törvényes képviselői, az érintett szervezeti egység vezetőjének döntése
értelmében online vagy papíralapú kockázatszűrő kérdőív kitöltésére kötelezhetők.
(3) Az online kockázatszűrő kérdőívek kiértékelése automatikusan történik, a kérdőívekre adott
automatikus válaszok szövegét az oktatási igazgató jogosult meghatározni, a Klinikai Központ
szakemberivel történt konzultációt követően.
(4) A közalkalmazottak kockázatszűrő kérdőív kitöltési kötelezettségét a munkáltatói jogkör gyakorlója
előírhatja.
(5) A kockázatszűrő kérdőív válaszaiban bekövetkezett változásokról a hallgató, valamint a tanulók,
gyermekek törvényes képviselői, illetve a közalkalmazott haladéktalanul köteles értesíteni az
Egyetemet, a változásbejelentés módja a kérdőív ismételt kitöltése.
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Sajátos rendelkezések
Rendezvények
7. § (1)5 Főszabályként tilos minden az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó, közvetlen személyes
kontaktust igénylő rendezvény. Kivételesen indokolt esetben a rektor engedélyezheti a rendezvény
megtartását, a PTE Operatív Stáb ajánlásában meghatározott engedélyezési eljárásrend szerint.
Egyetemi rendezvények személyes jelenléttel a rendezvény időpontjában hatályos jogszabályi,
szabályzati, ágazati irányitói jogkörben kiadott utasítás, valamint hatósági korlátozások keretei között,
és a fokozott higiéniai előírások betartása mellett tarthatók meg.
(2) Akár zárt, akár nyílt téren történik a rendezvény, a védőtávolság betartására fokozott figyelemmel
kell lenni, és a résztvevők létszámát maximum 500 főben szükséges korlátozni. A Janus Egyetemi
Színház előadásai maximum 50 fő néző részvételével tarhatók meg.
(3)6 A rendezvényeknél a maszk használata kötelező.
(4)7
(5) A rendezvény szervezője a járványügyi helyzetre tekintettel a részvétel feltételeként további
előírásokat határozhat meg, a rendezvény lemondásáról, vagy annak online közvetítés útján történő
megvalósításáról dönthet.
Tanévnyitó, diplomaosztó
8. § (1) A tanévnyitó, valamint a diplomaosztó rendezvényt szabadban javasolt megtartani, de a szervező
döntése szerint megrendezhetők zárt térben, illetve az esemény online közvetítését biztosítva is.
(2) Az elsőéves hallgatói létszám és az 500 fős korlát figyelembe vételével, több tanévnyitó rendezvény
is tartható Karonként.
(3) Valamennyi elsőéves hallgatónak az eskütétel lehetőségét biztosítani szükséges. Amennyiben a
tanévnyitó a Kar vezetőjének döntése szerint online formában valósul meg, az eskütételt
infokommunikációs eszközök igénybevételével (az elsőéves hallgatók egyidejű hitelt érdemlő,
személyes jelenlétét biztosító videókonferencia keretében tett esküvel), vagy a hallgató által kitöltött és
beküldött írásos esküokmánnyal kell megvalósítani.
Beiratkozás, orientációs napok
9. § A Kar vezetőjének döntése alapján a beiratkozás, illetve az orientációs nap online módon
megszervezhető. Azonban tekintettel arra, hogy az eredeti iratok bemutatása a hatályos jogszabályi
környezetben a beiratkozási lap hitelesítésének előfeltétele, az esetleges online beiratkozást követően az
eredeti iratok bemutatására ütemezett módon, a hallgatók időpontra történő behívásával kerüljön sor.
A tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés
10. § (1) A tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés főszabályként online (elektronikus levelezés útján,
illetve a tanulmányi rendszeren keresztül) történik, kivéve az alábbi eseteket:
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a)

a hallgató teljesítheti a térítési és juttatási szabályzatban (PTE SZMSZ 6. számú melléklet)
meghatározott díj- és/vagy térítésfizetési kötelezettségét az erre kijelölt egyetemi pénztárakban,
b) előzetes telefonos vagy online időpontfoglással, illetve időpontegyeztetéssel.
(2) A személyes ügyintézés során kötelező a maszkviselés és – a lehetőségekhez képest – a védőtávolság
betartása, illetve az ügyintézési helyek átlátszó műanyag előlappal történő elválasztása.
(3) A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani,
amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani.
Egyetemi testületi ülések
11. § (1) Az egyetemi testületi ülések – az ülés időpontjában hatályos jogszabályi korlátozások keretei
között – a fokozott higiéniai előírások betartása mellett, személyes jelenléttel megtarthatóak.
(2)8 A maszk használata kötelező, továbbá lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolságot is tartani kell.
(3)9 Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a határozatképesség más módon nem biztosítható, az
egyetemi testületi ülések – ide nem értve a Szenátust – infokommunikációs eszközök igénybevételével,
az arra jogosultak egyidejű hiteltérdemlő, személyes jelenlétét biztosító videókonferencia keretében is
megtarthatók, az ülésekre meghatározott egyéb rendelkezések értelemszerű alkalmazása mellett.
A személyes közreműködést igénylő tanórák látogatása
12. § (1) Jelen járványügyi készültségi helyzetben az Egyetem elsődlegesen a jelenléti oktatási formát
alkalmazza, de távolléti, digitális oktatás és hibrid (egyidejűleg jelenléti és online/digitális) oktatási
formák is alkalmazhatóak a felsőoktatási szervezeti egység vezetőjének döntése szerint.
(2) A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitását figyelembe véve lehetőség
szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Amennyiben a tantermi kapacitás nem teszi
lehetővé a védőtávolság betartását, a tanórák megszervezhetők
a) csoportbontásban vagy
b) online módon, lehetőség szerint élőben a megfelelő interaktivitást és rögzítést is biztosítva.
(3) Az online forma esetében a kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan
biztosítani szükséges.
(4)10
A gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
13. § (1) A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés
rendszabályokon túl a II. részben foglalt speciális előírások vonatkoznak.
(2)11 A gyakorlat során a maszk használata kötelező.
(3) A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz- és munkavédelmi, adatvédelmi, kórházinformatikai és
kórház-higiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben
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ez nem megoldható, a zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azokat
megszervezni.
(4) A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen
lévő hallgatói létszámot.
(5) A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető feladata, hogy a helyes egyéni
védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes
időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.
(6) A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen
is be kell tartani.
(7) Lehetőség szerint javasolt a tanrend olyan jellegű kialakítása, hogy a gyakorlati foglalkozások a félév
elején, tömbösített formában valósuljanak meg.
Klinikai Központban történő gyakorlatokon való részvételre vonatkozó szabályok
14. § (1) A Klinikai Központban sajátos óvintézkedések betartása szükséges, ezért a klinikai gyakorlaton
résztvevő valamennyi hallgató/tanuló számára  függetlenül az állampolgárságtól  kötelező előírás
legalább egy negatív PCR vizsgálat a klinikai gyakorlat kezdetét megelőző 5 napon belül.
(2)12 A Klinikai Központban a gyakorlat megkezdésének előfeltétele a kötelező pre-triázsolás
(kockázatkezelőkérdőív kitöltése, testhőmérséklet mérése), valamint az (1) bekezdésben foglalt
feltételek fennállásának hitelt érdemlő igazolása.
(3) A negatív PCR eredmény feljogosítja a hallgatót/tanulót a gyakorlat megkezdésére a járványügyi
szabályok betartása mellett. A PCR vizsgálat ismétlése a gyakorlat során abban az esteben válhat
szükségessé, amennyiben a hallgató/tanuló COVID-19 fertőzésre gyanús tüneteket mutat, vagy
járványügyi intézkedés alá vonják, továbbá külföldi utazást követően a mindenkor hatályos szabályozás
szerint.
(4) A gyakorlat ideje alatt a Klinikai Központ betegellátó egységeinek egész területén kötelező a maszk
viselése. A gyakorlatok ideje alatt, a gyakorlaton részt vevő tanulókra/hallgatókra is a Klinikai Központ
egészségügyi dolgozóira vonatkozó higiénés rendszabályok, valamint az egyéni védőeszköz viselését
szabályozó előírások érvényesek. A gyakorlatvezető feladata, hogy a gyakorlat ideje alatt a helyes
egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze.
(5) A tanulók/hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott
időszakban jelen lévő hallgatói létszámot. A tanulók/hallgatók gyakorlati beosztását reggel 6:00 és este
22:00 óra közötti időszakra kell elkészíteni, ezáltal is csökkentve az egy osztályon, egy adott időszakban
jelen lévő tanulói/hallgatói létszámot.
(6) Javasolt a demonstrációs termi oktatások arányának növelése, így a gyakorlati oktatás óraszámainak
50%-át demonstrációs teremben, illetve skill-laborban célszerű megvalósítani.
A köznevelési intézményekben teljesítendő gyakorlatokra vonatkozó szabályok
15. § (1) A köznevelési intézményekben intézkedési terv (protokoll) lépett életbe a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.
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(2) Az intézkedési terv szerint annak érdekében, hogy szükség esetén a köznevelési intézmény felkészült
legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját. Ezt az
intézményi protokollt a gyakorlatát teljesítő hallgatónak is meg kell ismernie.
(3) Az intézkedési terv ismerete és az abban foglalt szabályok betartása a köznevelési intézményben
gyakorlatát végző hallgatókra is vonatkozik.
A számonkérés, beszámolás rendje
16. § (1) Lehetőség szerint javasolt a félévközi ismeretanyag-átadás ellenőrzés (tudásfelmérés)
rendszerességének növelése. A felsőoktatásban a szervezeti egység vezetőjének döntése értelmében a
számonkérés digitális formában is megszervezhető.
(2) A beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget
továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására.
(3) A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön
meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását. Szóbeli beszámoló esetén a
hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.
(4) Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli
számonkérés esetén javasolt a saját segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás
után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával (arc érintésének kerülése, tevékenységet
követően alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés).
(5) A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt.
A vizsgára/gyakorlati képzésre bocsátás feltételeinek ellenőrzését (egészségi állapot, stb.) az adott
szervezeti egység saját hatáskörben látja el. Ennek dokumentálása a vizsgáztató feladata.
(6)13 Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, maszk viselése kötelező.
(7) A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók
figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással (3. számú melléklet), illetve a számonkérés
megkezdésekor szóban is fel kell hívni.
(8) Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum két
hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül.
Doktori képzésre vonatkozó sajátos rendelkezések
16/A. §14 (1) A doktori képzés elméleti elemeihez kapcsolódó tanulmányi kreditek megszerzéséhez, az
adott doktorandusz hallgatói jogviszonyát nyilvántartó és kezelő Kar döntése alapján megszervezett
tanórákon való részvétele szükséges. A részvétel ennek megfelelően elfogadható jelenléti, hibrid és
online oktatási formákban.
(2) A doktori képzés gyakorlati képzési elemei esetében a kutatással kapcsolatos feladatokat a hallgató
(és a témavezető) az Egyetemen, a gyakorlatra kijelölt helyszínen végzi, a megfelelő szabályok
betartásával. Amennyiben a hallgatói jogviszonyt nyilvántartó és kezelő Kar speciális szabályokat
határoz meg, a kutatást annak figyelembe vételével kell folytatni.
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(3) A komplex vizsgák, a még doktorjelölti jogviszonyban képzésben résztvevő hallgatók szigorlatai,
valamint a fokozatszerzéshez tartozó védések a hallgatói jogviszonyt nyilvántartó és kezelő Kar
előírásainak megfelelően jelenléti, hibrid, vagy online formában lefolytathatók.
(4) A Doktori Iskolák és a Doktori Tanácsok kötelesek utánajárni a hallgatók nyilvántartását kezelő Kar
előírásainak, és az oktatásra és képzésre, valamint a vizsgáztatásra vonatkozó szabályok betartásával
megszervezni a PhD/DLA képzést és annak elemeit a járványügyi készültség ideje alatt. A
megszervezett események lefolytatására ugyanakkor nem alkalmazhatók olyan szabályok, amelyek a
Bizottságok összetételének előírásaiban változtatást jelentenének, ezért a belső és külső tagok létszáma,
és részvétele a doktori képzésre vonatkozó szabályok alapján alakítandó ki akkor is, amikor - esetlegesen
- online, vagy hibrid formában történik az esemény.
A habilitációs eljárás nyilvános előadásaira vonatkozó sajátos rendelkezések
16/B. §15 (1) A habilitációs eljárás során – az Egyetem habilitációs szabályzata, a PTE SZMSZ 48.
számú melléklete által - előírt, nyilvánosságot igénylő tantermi és tudományos előadás(ok) jelenléti,
online vagy hibrid formában is megtarthatóak, igazodva az illetékes Kar akkreditált képzési programja
keretében meghirdetett kiválasztott tantárgy jelen félév során, a dékán utasításának megfelelő
megvalósítási formájához.
(2) Az online, vagy hibrid formában megvalósuló előadások esetében is biztosítani kell a Szakmai Bíráló
Bizottság, valamint a hallgatóság részére az előadást követő kérdésfeltevés lehetőségét.
(3) A szakmai bíráló bizottság és a hallgatók titkos szavazása elektronikus úton is megvalósítható, azzal,
hogy a döntéshozatal során igénybe vett elektronikus rendszernek (online platformnak) szavatolnia kell
a résztvevő tag azonosítását és egyidejűleg a szavazás titkosságát.
Köznevelési intézményekben tanulókra vonatkozó egyéb szabályok
17. § (1) A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni.
A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt
a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben az általános
szabályok szerinti felületfertőtlenítést kell végezni.
(2) A tanórákon, egyéb foglalkozásokon figyelemmel kell lenni a tanulók szellősebb elhelyezésére, adott
esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon,
foglalkozásokon a maszk viselésének elrendelése – az intézményvezető rendelkezése alapján –
lehetséges, de nem kötelező.
(3) A köznevelési intézményben meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a csoportosulások
megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. A
közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5
méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet
kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken,
úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat
és orrot eltakaró maszk viselése.
(4) A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során
mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor
ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. Különös figyelmet kell
fordítani az öltözők megfelelő használatára, a higiénés követelmények betartására.
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(5) A szülők, törvényes képviselők számára különleges esetben az intézményvezető engedélyezheti a
belépést az intézmény területére. Az eseti engedély kiadásának a feltétele a kockázatszűrő kérdőív
kitöltése.
Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata
18. § (1) Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem
mutató, magát egészségesnek érző hallgató, edző, közalkalmazott, más a létesítmények használatára
feljogosított személy vehet részt.
(2) A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében előnyben részesítendők a kiscsoportos
tevékenységek. A foglalkozások, programok során törekedni kell a kb. 1,5-2 méteres védőtávolság
folyamatos betartására.
(3) A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben
legyenek egy időben egy helyszínen.
(4) Különös figyelmet kell fordítani az öltözők használatára és a megfelelő higiénés körülmények
biztosítására.
III.

fejezet

A higiénés szempontból biztonságos környezet érdekében alkalmazandó eljárásrend
19. § (1) Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges
szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes
szellőztetés egyidejű alkalmazása.
(2) Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag
a belső levegőt forgatják, csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik
kültérből.
(3) A járványügyi készültséggel összefüggően jelentkező megnövekedett igényeket a takarítással, illetve
indokolt esetben a fertőtlenítéssel összefüggésben a szervezeti egység vezetője előzetesen egyezteti a
Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság (továbbiakban: MSZI) vezetőjével.
(4) A személyes jelenléthez kötött oktatáshoz, számonkéréshez, illetve az adminisztrációs feladatok
ellátásához az egyéni védőeszközök (pl. maszk, kesztyű stb.) és a higiéniás feltételek biztosításához
szükséges egyéb kiadások (pl. fertőtlenítőszerek) nyilvántartása egységenként elkülönített pénzügyi
központon történik. A szükséges fedezetet az érintett szervezeti egység biztosítja.
Takarításra vonatkozó általános szabályok
20. § (1) A takarítási feladatok végrehajtásáról, azok dokumentálásáról és ellenőrzéséről az MSZI
gondoskodik.
(2) Az MSZI a szervezeti egység vezetőjével egyeztetett létszámban ügyeletes takarítót biztosít, aki
kiemelten – szükség szerinti gyakorisággal – gondoskodik a helyiségek fertőtlenítéséről és folyamatos
szellőztetésről. A hagyományos takarítási folyamatok zavartalanul működnek tovább.
(3) A fertőtlenítőszeres takarítást el kell végezni valamennyi olyan területen, amely a képzés során
használatba kerül, beleértve a tanulmányi adminisztráció helyiségeit is.
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(4) A takarításokat egyfázisú tisztító és virucid hatású fertőtlenítő hatással rendelkező felületfertőtlenítőszerrel kell elvégezni.
(5) A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
(6) A szervezeti egységben felszerelt kézfertőtlenítő adagolókat és azok utántöltését az MSZI biztosítja,
COVID költséghelyre elszámolva.
Személyes jelenléthez kötött gyakorlati képzések, szakképzések, foglalkozások, szakmai gyakorlat
speciális higiénés szabályai
21. § (1) A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő oktatókra hallgatókra/tanulókra az általános
higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás
vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell.
(2) A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető, vagy az
általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítsa le.
A személyes jelenléthez kötött számonkérések higiénés eljárási szabályai
22.§ (1) A személyes jelenléthez kötött számonkérés az, amelyet a Pécsi Tudományegyetem önálló
szervezeti egységei (pl. Karok, PTE fenntartásában álló köznevelési intézmények, Idegen Nyelvi
Központ, továbbiakban: vizsgáztató szervezeti egység) szerveznek, és amely során a vizsgáztató és
vizsgázó az intézmény területén egyidejűleg van jelen.
(2) A vizsgáztatás napját, a vizsgáztatással érintett területet, a vizsgára várható létszámot a vizsgáztató
szervezeti egység illetékes képviselője jelöli ki.
(3) A személyes jelenléthez kötött vizsgát szervező szervezeti egység jelzi az MSZI részére a személyes
jelenlétet igénylő vizsgák esetében a konkrét takarítási feladatokra vonatkozó igényeket a vizsgáztatás
napját legkésőbb 10 munkanappal megelőzően.
(4) Az általános védőeszközön felüli, jelen eljárásrendben megfogalmazott központi feladatokat
meghaladó, a vizsgáztató/gyakorlati képzést végző szervezeti egység vezetője által saját hatáskörben
megelőzési célból szükségesnek ítélt további igény (testhőmérséklet mérés, további fertőtlenítőszer,
szükség esetén kesztyű) ellátását az adott szervezeti egység közvetlenül biztosítja.
(5) Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, az oktatókra, hallhatókra/tanulókra az általános higiénés
rendszabályok vonatkoznak. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a
segédeszközökön.
(6) A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön
meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
(7) Nem engedélyezett a tárgyak egymás közötti átadása (pl. szótár, könyv, térkép). A segédeszközök
meglétéről a vizsgázónak kell gondoskodnia. Amennyiben ez nem megoldható, a segédeszközök számát
a vizsgázók számához kell igazítani. Ugyanazon segédeszköz 24 óra múlva újra használható.
(8) A folyamatos vagy gyakori szellőztetés biztosítása a vizsgahelyiségben, abban a helyiségében (pl.
folyosón) ahol a hallgatók vizsgára várakoznak, lehetőség szerint a vizesblokkokban is, a vizsgáztató
szervezeti egység feladata.
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A vizsgahelyiségek takarítására vonatkozó speciális szabályok
23. § (1) Szóbeli vizsgák esetén, a vizsgáztató megítélése szerint szükséges esetben, a vizsgázó által
igénybe vett bútorzatot a következő használat előtt az ügyeletes takarító munkatárs fertőtleníti, áttörli.
Az ügyeletes takarító munkatársat a vizsgáztató értesíti az előre megadott mobiltelefonszámon.
(2) Írásbeli vizsgák esetén, a vizsgáztatást követően a helyiség fertőtlenítő takarítását a fő szabályok
szerint el kell végezni.
(3) Speciális vizsgáztatáshoz kapcsolódó higiéniai igény: Azokon a helyeken, ahol a gyakorlati vizsgák
során a vizsgázók egymást követően használnak eszközöket, minden használatot követően az
eszközöket rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő szerrel fertőtleníteni kell. Az eszköz
használatát megelőzően és követően a vizsgázó számára javasolt a kézfertőtlenítés. A vizsgázó által
használt eszközök takarítását a vizsgát követően az ügyeletes takarító látja el, a vizsgáztató jelzését
követően, vagy az előre egyeztetett időpontban.
Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények speciális higiénés előírásai
24. § (1) Az Egyetem területén található vízforgatós medencék vizének kezelésére vonatkozó előírások
szigorú betartása és ellenőrzése (pl. klórszint) szükséges a Nemzeti Népegészségügyi Központ irányadó
útmutatása alapján.
(2) A zárt medenceterek, pihenőterek és öltözők óránkénti átszellőztetése javasolt.
(3) Amennyiben a közös terek, öltözők, zuhanyzók, medencék, egyéb felületek, lábmosók higiéniai
állapota nem megfelelő, a szervezeti egység értesíti az ügyeletes takarítót.
25. § A járványügyi készenlét ideje alatt minden bérebadás estén a szerződésben szabályozni kell a
takarításra vonatkozó feltétételeket, melyet az MSZI-vel egyeztetni kell.
SARS-CoV-2 PCR vizsgálat lebonyolításával kapcsolatos szabályok
26. § (1)16 A hallgatók esetében a tanulmányok megkezdésével szorosan összefüggő, jogszabály vagy
szabályzat által előírt SARS-CoV-2 PCR vizsgálatok költségét az Egyetem az Operatív Stáb ajánlásában
tételesen felsorolt esetekben vállalja át.
(2) A PCR vizsgálat költségeit a Klinikai Központ elkülönített módon kezeli, a költségviselés a
vonatkozó szabályok és ajánlások alapján történik.
(3) Azon hallgatók esetében, akik a Klinikai Központban vesznek részt gyakorlati képzésben, a SARSCoV-2 PCR vizsgálathoz szükséges mintavételeket a PTE Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi
és Munkahigiénés Központ végzi.
(4) A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján szereplő, PCR vizsgálatra kijelölt laboratóriumok
bármelyikében végzett PCR vizsgálat eredménye elfogadható.
Záró, hatálybaléptető és felhatalmazó rendelkezések
27. § (1) Az önálló szervezeti egységek vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy a jelen utasítás keretei
között az általuk vezetett szervezeti egység tekintetében az intézménylátogatás rendjére speciális
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szabályokat állapítsanak meg, amely rendelkezést tájékoztatásul szükséges megküldeni a rektori
kabinetvezetőnek.
(2) A Klinikai Központ eljárási protokollt dolgoz ki az alábbi esetekre:
a) az Egyetem területén tartózkodó személy esetén észlelt fertőzésgyanú esetére, valamint
b) az utasítás hatálya alá tartozó személyeknél igazolt koronavírus fertőzést követően az
Egyetem további járványügyi megelőző intézkedéseire.
(3) Az Egyetem telefonos ügyfélszolgálati rendszert (PTE Hotline) működtet az Egyetem polgárainak
hatékonyabb tájékoztatása érdekében.
(4) Az Egyetem területén történő jogszerű tartózkodás ellenőrzésére az MSZI Munkabiztonsági
Koordinációs Osztály munkatársai jogosultak. Amennyiben a célhoz kötöttség nem valósul meg az adott
személy az Egyetem területének elhagyására szólítható fel.
28. § (1) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a 11/2020. számú rektori és kancellári együttes
utasítás a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött vizsgák, gyakorlati
foglalkozások és a Klinikai Központban történő szakmai gyakorlatok higiénés feladatairól hatályát
veszti.
(2) Jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba és visszavonásáig érvényes.
(3)17 Jelen utasítás módosítása 2020. szeptember 14. napján lép hatályba.
Pécs, 2020. augusztus 31.
Dr. Miseta Attila
rektor

Jenei Zoltán
kancellár

Záradék:
Az utasítás módosítása 2020. szeptember 14. napjával lép hatályba.
Pécs, 2020. szeptember 11.

Dr. Miseta Attila s.k.
rektor
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Bogár Tamás s.k.
kancellári feladatok ellátására kijelölt vezető
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1. számú melléklet
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a személynek, akinek új típusú
koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán
ilyen tüneteket:
• köhögés;
• nehézlégzés, légszomj;
• láz;
• hidegrázás;
• izomfájdalom;
• torokfájás;
• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
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, vagy a PTE
Hotline (+36 30 577 3764) információs vonalát és kövesse a kapott utasításokat.
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2. számú melléklet18
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3. számú melléklet
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