
 
 

Kedves Kollégisták! 
 
 
A hosszú szünet után hamarosan újra birtokba vehető a kollégium, és örömmel 
várunk minden régi és új diákunkat. 
Sajnos a COVID-19 koronavírus továbbra is jelen van, ami a kollégiumi életet is 
befolyásolja. 
 
A Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság 
kiadott egy ajánlást a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során 
történő megszervezéséhez. 
 
A fentieket figyelembe véve kollégiumi életünk védelme érdekében az alábbi 
óvintézkedéseket hoztuk: 
 
1, A kollégium területére COVID-19 vírussal fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel 
rendelkező személy nem léphet.  
 
2, A beköltözés előtt, a csatolt kockázatfelmérő nyilatkozatot kitöltve és aláírva 
kérjük átadni. 
 
3, Mindenkitől kérünk egy orvosi igazolást arról, hogy egészséges. Ezt a 
beköltözéskor legyenek szívesek magukkal hozni. 
 
4, Ha valaki (piros, sárga, zöld) jelzésű külföldi országban volt, külföldivel, vagy 
utólag kiderült fertőzöttel volt kapcsolatban 14 napon belül, két érvényes 5 napnál 
nem régebbi negatív vírustesztet kell bemutatnia ahhoz, hogy a kollégiumba 
beköltözhessen, vagy ki kell várnia a 14 nap elteltét otthoni karanténban. Év közben 
történő külföldi utazáskor vagy fent említett kapcsolattartáskor is érvényes e 
pontnak betartása és a kockázatfelmérő nyilatkozat újbóli kitöltése. 
 
5, A beköltözéskor egy kísérő érkezhet, a szájmaszk viselése mindenki számára 
kötelező.  
 
6, A kollégium minden bejáratánál kézfertőtlenítőket helyezünk el, amit kérünk 
minden belépéskor használni. 
 
7, A kollégiumban is tartani kell – természetesen a szobatársakat kivéve – a másfél 
méter távolságot. Ha ez nem lehetséges, maszkot kell használni, és az adott 
közösségi helyiséget (könyvtár, paulinum, stb.) gyakran kell szellőztetni. Közösségi 
rendezvényeinken is a másfél méter védőtávolság betartása vagy a maszk használata 
ajánlatos. 
 
8, A konyhában lehetőleg egyszerre kettőnél többen ne tartózkodjanak. Ha többen 
főznek együtt, vagy közös játékra összegyűlnek szintén kérjük a maszk használatát, 



 
 
és a gyakori szellőztetést. A közös étkezést a jelen helyzetben, kerüljék. A konyhában 
elhelyezett fertőtlenítő szerrel kérjük a felületek rendszeres tisztítását. 
 
9, Ha valaki észlel magán a koronavíruséhoz hasonló tüneteket, azonnal jelezze, és 
az erre kijelölt karantén szobába költözzön át. 
 
10, Vendéget a vírusveszély fennálltáig nem lehet fogadni. 
 
Tudjuk, hogy az ajánlás néhány pontját nem mindig könnyű betartani, főleg az eddig 
megszokott kollégiumi élet után, mégis arra kérünk mindenkit, hogy vegye 
komolyan az előírtakat. 
Jó lenne elkerülni, hogy a kollégiumban gócpont alakuljon ki, s emiatt pl. bezárásra 
kerüljön, vagy hogy valaki hazavigye a vírust idős hozzátartozójának. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 

   Kaposi László 
           Igazgató 
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