Az Evangélikus Hittudományi Egyetem
járványügyi készültségre vonatkozó intézkedési terve a
2020/21. tanév őszi tanulmányi félévre
Készült az Egyetem munkájában részt vevő személyek széles körű védelme, a képzés
folyamatossága, az intézményi működés stabilitásának megőrzése és a koronavírus
továbbterjedésének megelőzése érdekében a Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős
Államtitkárság 2020. szeptember 1-től és szeptember 28-tól hatályos újabb ágazati ajánlása alapján.
Az intézkedési terv az EHE járványügyi bizottsága 2020. szeptember 07-i ülésének rendelkezése
nyomán lép életbe. Érvényességét az EHE járványügyi bizottság a járványügyi változásokat követő
mindenkor hatályos országos és ágazati rendelkezések és a NNK érvényben levő eljárásrendjei
alapján folyamatosan felülvizsgálja és gondoskodik a szükséges korrekcióról.
Az intézkedési tervtől eltérő rendelkezést vagy esetleges előre nem látható események által igényelt
intézkedést az Egyetem járványügyi bizottsága tesz és tehet közzé, melynek tagjai a rektor,
rektorhelyettes, főtitkár, gazdasági vezető, kollégiumigazgató és szakkollégiumi igazgató.

1. Az EHE feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos
környezet kialakítása
1. Az Egyetem munkájában részt vevő minden oktató, hallgató és munkatárs fokozott figyelemmel
köteles gondoskodni a személyi higiéné és a közösség egészségére vonatkozó védekezési szabályok
betartásáról. E szabályok kiterjednek a gyakori és alapos szappanos kézmosásra és
kézfertőtlenítésre, a köhögési etikett betartására, az arc felesleges érintésének elkerülésére és az
arcmaszk szabályos használatára, a személyek közötti 1,5 méteres védőtávolság betartására a
tantermekben, az egyetem folyosóján és minden közösségi használatban levő zárt térben.
Az Egyetem területére kizárólag a járvány tüneteit nem mutató személy léphet be. Tilos az Egyetem
területére belépnie olyan személynek, aki az 1. sz. melléklet szerinti tünetekkel rendelkezik. Az
Egyetem épületeibe belépő személyek a belépés tényével kijelentik a 2. számú mellékletben feltett
kérdésekre adott nemleges válaszukat. Kétes esetben a recepciós munkatársak kötelesek
megtagadni a belépési engedélyt. A testhőmérséklet megállapításához bármikor igénybe vehető a
recepción elhelyezett távhőmérő.
A szabályok betartásának alapfeltételeiről az Egyetem a mosdókban, a recepción és a közösségi
terekben kihelyezett fertőtlenítő eszközökkel, illetve szükség esetén a recepción elhelyezett arcvédő
maszkok kiadásával gondoskodik. A takarítási ütemterv ellenőrzésének dokumentációja mindkét
épület recepcióján megtekinthető. Az Egyetem ezzel megbízott gazdasági irodai munkatársa napi
ellenőrzést végez, melyet minden alkalommal aláírásával igazol a takarítási naplókban. A
tantermekben papírtörlő illetve vírusölő, szórófejes fertőtlenítőszer biztosított. Minden mosdóban
vírusölő folyékony szappan van az adagolókban, illetve pumpás kézfertőtlenítő gél is kihelyezésre
került. Az érintésmentes kézfertőtlenítő berendezések szintén elhelyezésre kerültek mindkét épület
portáján. A referens külsős takarítók vezetőjével rendszeres körbejárás során ellenőrzi az épületeket
és a takarítás minőségét. A frekventáltabb közös használatú helyiségekben megfelelő egészségügyi
ipari tanúsítvánnyal rendelkező légtisztító berendezések elhelyezéséről gondoskodtunk. Ezek
működtetéséről és karbantartásáról (szűrőcsere) a gazdasági iroda munkatársa, az érintett közösségi
terek megfelelő szellőztetéséről a takarító személyzet gondoskodik.

2. A rendszeres és tervezett oktatási tevékenységben ill. infrastrukturális munkában nem közvetlenül
érintett személyek az Egyetem területére csak indokolt esetben léphetnek be, és ottani
tevékenységüket a recepción kapott biztonsági információknak megfelelően kötelesek végezni. Az
oktatási tevékenység során külső előadók meghívására csak előzetes rektori engedély birtokában
kerülhet sor. Konferenciák, tudományos és szakmai rendezvények megrendezését el kell halasztani.
2. Beiratkozás, a
könyvtárhasználat

személyes

közreműködést

igénylő

tanórák

látogatása,

vizsgák,

1. A beiratkozásra az EHE Rektori Hivatal Tanulmányi Titkárságának járványveszélyre kidolgozott
részletes útmutatása alapján kerül sor, amelyről levélben értesítik az érintett hallgatókat. A
Tanulmányi Titkárság a 2020/21-es félévre kidolgozta az online – személyes jelenlétet nem igénylő
– beiratkozás folyamatát, amely rend szerint zajlott az új hallgatók beiratkozása. A személyes
jelenlétet igénylő tanulmányi ügyintézés kizárólag a Tanulmányi Titkárság ajtajára kifüggesztett
szabályok alapján történik. Az ügyintézési időről és a betartandó szabályokról a hallgatók e-mailben
is értesülnek.
2. Az EHE területén észlelt igazolt megbetegedések miatti fertőzésveszély továbbterjedésének
megakadályozása érdekében, az ITM ágazati ajánlás 2.6 pontjának megfelelően, a 2020. őszi félévi
oktatási tevékenység döntően a valós idejű online oktatás keretei közt kezdődik meg, amelynek
szabályairól a Tanulmányi Titkárság részletes útmutatást küld minden oktatónak és hallgatónak. Ez
alól kivételt képez az elsőévesek jelenléti oktatással történő kiscsoportos ókori nyelvi órája a fizikai
távolságtartás, maszkviselés és rendszeres fertőtlenítés szabályainak, valamint a tantermekben
történő takarítási szabályok fokozott betartásával. 2020. október 5-től az egyetemi oktatás az ITM
ágazati ajánlás 2.4 és 2.6 pontját követve, a jelenléti oktatási formák alkalmazásával folyik tovább.
Az előadásokat és a tantermi gyakorlati tárgyakat a tantermi férőhelyek biztonsági szabályok
szerinti kihasználásával kell megtartani. A párhuzamos internetes kommunikációt biztosító
eszközök a szeptemberben közzé tett, hibrid oktatást biztosító oktatási rend alapján a Tanulmányi
Titkárság előzetes tájékoztatásával vehetők igénybe.
3. Az EHE gyakorlati képzést, szakmai gyakorlatot igénylő tantárgyainak oktatása az érvényes
oktatási rendre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően történik. A közoktatásban szereplő és
gyülekezeti gyakorlóhelyek felkeresése a helyi iskolai ill. gyülekezeti rendelkezéseket követi.
Szociális intézményekben egyelőre nem végezhető szakmai gyakorlat.
4. A szóbeli és írásbeli vizsgák és beszámolók megtartására a szaktanár előzetes terve alapján a
Tanulmányi Titkársággal való konzultáció után kerülhet sor a kis létszámú csoportok, illetve az
időpontra érkező egyéni vizsgázók főszabályának megtartásával. A hallgató vizsga napján érvényes,
2. sz. mellékletben található pretriázsolási kérdőívvel kapcsolatos tennivalóiról a Tanulmányi
Titkárság a vizsga esedékessége előtt tájékoztatást küld.
5. A könyvtárhasználat aktuális szabályai megtalálhatók az EHE Könyvtár honlapján:
https://teol.lutheran.hu/index.php/hu/konyvtar-main-3/koenyvtar-aktualis
3. A kollégiumi és szakkollégiumi rendtartás
1. A Melanchthon Szakkollégium és az Evangélikus Teológus Otthon a biztonsági szabályok
szigorú követésével fogadja a hallgatókat. A diákotthonban kizárólag egészséges, új típusú
koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat.
A beköltözésnél pretriázsolás és ennek dokumentálása – kérdőív (2. számú melléklet) és
testhőmérés - szükséges. Ezt naponta minden személy köteles elvégezni magán, a tüneteket mutató

személy haladéktalanul értesíti a kollégiumi ill. szakkollégiumi igazgatót, aki gondoskodik
elkülönítéséről.
2. Az EHE kollégium 3. emeletén levő kétszemélyes szobákat üresen kell tartani az esetleges
karantén szükségleteire, szobánként egy személy számára. Az igazoltan fertőzött kollégiumi lakókat
be kell jelenteni a Fővárosi Kormányhivatal 14. kerületi Népegészségügyi Osztályán és a
továbbiakban a hivataltól kapott útmutatás szerint kell eljárni. A tünete(ke)t mutató lakókat a
karanténszobákban kell elhelyezni vagy gondoskodni kell egyéni hazaszállíttatásukról, és a
továbbiakban a kollégiumi orvosnak vagy a területileg illetékes háziorvosnak kell jelenteni
állapotukat. A fertőzésgyanús diákok szobáját a szoba elhagyását követően 72 órán át zárva kell
tartani, oda takarítás céljával sem szabad belépni. A fertőzésgyanús esetek riasztási protokollja az
NKK mindenkor érvényben levő eljárásrendje szerint történik, amely megtalálható az interneten:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evbenazonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban
3. A kollégiumban a közösségi együttlétre vonatkozó szabályok maradéktalan betartásával zárt
térben is megtarthatók a kollégiumigazgató által szükségesnek ítélt programok. A közvetlen
személyes kontaktust igénylő programok megszervezését kerülni kell.
4. A kollégiumi sportpályán csak az EHE kollégistái és szakkollégistái tartózkodhatnak, ha
önmagukat az önvizsgálati útmutató szerint egészségesnek érzik. A sporttevékenység során nem
kerülhet sor szoros fizikai kontaktusra, a személyek között 2 méter távolságot kell tartani.
5. A közös terek, zuhanyzók, mosdók, egyéb felületek higiéniai állapotának fenntartása a kollégiumi
recepción elhelyezett rend szerint szükséges.
Budapest, 2020. szeptember 10.
Frissítve:
2020. szeptember 13.
2020. szeptember 28.

Mellékletek
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:
• 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,
és kövesse az utasításait.
2. számú melléklet
1.
Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult
• láz vagy hőemelkedés (37,5 C);
• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
• torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
• émelygés, hányás, hasmenés?
2.
Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő
beteggel?
3.
Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági
karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
4.
Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
5.
Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése,
légszomja volt?
Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.

