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PTE SZESZI járványügyi intézkedési terv 
 

a 2020/2021-es tanévben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásokról 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dátum Készítette Verziószám Változás 

2020.08.31. Tóth Réka 1.0. Létrehozás 

2020.09.14. Tóth Réka 1.1. Intézménybe lépés főbb szabályai, 1., 2., 6., 7. pontok 

2020.09.21 Tóth Réka 1.2. Intézménybe lépés főbb szabályai, 7. pontok 

2020.09.28 Tóth Réka 1.3. 
Intézménybe lépés főbb szabályai, 4. sz. melléklet 

PTE Covid eljárási protokoll  

2020.10.18. Tóth Réka 1.4. 

Intézménybe lépéskori testhőmérséklet mérés 

eljárásrendje és a kapcsolódó esetlap 5., és 6. sz. 

mellékletek, 2. Tanórák és az óraközi szünetek 

szabályai, 6. Teendők fertőzés vagy megerősített 

COVID-19 fertőzöttség esetén, 7. Iskolai 

rendezvények megtartására vonatkozó szabályok 

2020.11.10 Tóth Réka 1.5. 

4. melléklet hatályon kívül helyezése 2020.11.11-től 

7. sz. melléklet Az intézmény látogatási rendje a 

digitális oktatás idején 

2021.01.08. Tóth Réka 1.6. 

7. sz. melléklet Az intézmény látogatási rendje a 

digitális oktatás idején – digitális oktatás munkarend 

meghosszabbítása visszavonásig 

2021.05.10 Tóth Réka 1.7. 
Intézménylátogatás rendje 4, 5, 6, 7 pontok, 7. 

melléklet hatályon kívül helyezése 

2021.05.18 Tóth Réka 1.8. Intézménybe lépés fő szabályai 

2021.06.21. Tóth Réka 1.9. 

Intézménybe lépés fő szabályai 

A tanítási évre vonatkozó intézkedések hatályon kívül 

helyezése (a módosításokkal egységes szerkezetben) 

2021.07.05 Tóth Réka 1.10.  
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Jelen utasítás módosítása 2020. július 05. napján lép hatályba. 
 

Kedves Szülők! Kedves Tanulók! Kedves Kollégák! 

 

A járványügyi készültség a 2020/2021. tanévünkre is érvényes. A tavaszi tapasztalatok, 

valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium vonatkozó ajánlása és a Pécsi 

Tudományegyetem Operatív Stábjának (PTE OS) utasításai alapján elkészítettük a tanév 

járványügyi készültségére vonatkozó intézkedési protokollunkat. Tekintve, hogy a hivatkozott 

dokumentumokban foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el, így a jelen intézkedési 

terv az iskolánkra szabott konkrét intézkedéseket tartalmazza. Az aktuális változásokat 

honlapunkon tesszük közzé. 

 

A 2020/2021 tanév a hagyományos munkarendben kezdődik meg. A Kormány járványügyi 

intézkedései és a PTE OS aktuális utasításai alapján az alábbi szabályok változhatnak. 

 

Az intézkedési terv hatálya 

SZEMÉLYI Az intézkedési terv az iskola minden tanulójára és azok gondviselőire, képzésben 

résztvevőjére, munkavállalójára, ügyintézési célból az iskolába belépő személyre és itt dolgozó 

PTE munkatársra érvényes. 

 

TERÜLETI A PTE SZESZI székhelye. 7632 Pécs, Berek utca 15. 

 

IDŐBELI 2020.09.01-től visszavonásig  

 

Alapelveink a járványügyi készültség során 

I. Ha beteg vagy maradj otthon! Biztosítjuk, hogy online is tudj haladni a tanórákkal! 

II. Tarts távolságot!   Szeretjük, ha tőletek hangos az iskola.  

III. Ügyelj a személyes higiénére, alaposan moss kezet, használd a fertőtlenítő pontokat (lásd 

3. sz. melléklet)! 

IV. Tartsd be a szabályokat! Vigyázzunk egymásra! Közösségünk tagjainak egészsége közös 

felelősségünk! 

 

Iskolánk szabályai a járványügyi készültség idején 

Az intézménybe lépés főbb szabályai  

 AZ INTÉZMÉNY TERÜLETÉRE BÁRKI BELÉPHET AZ INTÉZMÉNY 

HÁZIRENDJÉBEN FOGLALTAK SZERINT. 

 

 AZ INTÉZMÉNYBE CSAK EGÉSZSÉGESEN, A KORONAVÍRUS TÜNETEITŐL 

MENTESEN GYERE BE! 

 

 AZ ISKOLA ÉPÜLETÉBEN A MASZK HASZNÁLATA MINDENKI SZÁMÁRA 

KÖTELEZŐ! 

 

 HASZNÁLD A BEJÁRATNÁL KIHELYEZETT KÉZFERTŐTLENÍTŐT! 
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3. A tanulmányi ügyintézés szabályai 

 A tanulmányaiddal kapcsolatos ügyintézés lehetőség szerint elektronikusan történjen 

(tanulmanyi@szeszi.pte.hu) vagy egyeztess előzetesen telefonon: +36 30 179 56 64 

vagy +36 30 121 7032. 

 Ha személyes ügyintézésre van szükség, kérjük, tartsd be a távolságot a sorban! 

 

5. Szakmai gyakorlati helyekre, duális képzőhelyre vonatkozó szabályok 

 A szakmai gyakorlatok során a gyakorlati képzőhely/duális képzőhely által előírt 

biztonsági előírásokat és óvintézkedéseket tartsd be, ezzel védve magadat és 

környezetedet! 

 

6. Teendők fertőzésgyanú vagy megerősített COVID-19 fertőzöttség esetén 

 Az intézmény alkalmazottai kötelesek a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben 

elrendelt munkáltatói intézkedésekről szóló 3/2021. számú rektori és kancellári együttes 

utasítás 7. § szerint eljárni koronavírus fertőzöttség gyanúja vagy megerősített 

fertőzöttség (1. sz. melléklet) esetén. 

 

7. Iskolai rendezvények megtartására vonatkozó szabályok 

 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. 

 Az iskolai 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. 

 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.    
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1. sz. melléklet 

 

A COVID19 vírus jellemző tünetei 

 

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. 
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3. sz. melléklet 

 

 
 


