
Hallgatói tájékoztató a COVID-19 pandémia idején szükséges óvintézkedésekről egyetemre történő belépéshez 

 

Tisztelt Hallgatók! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az egyetemre történő belépéskor használjanak orr-száj maszkot, és az alábbi linken található 
Hallgatói nyilatkozatot minden belépéskor kinyomtatva és aláírva magukkal hozni szíveskedjenek, minden órára külön-külön! 

Hallgatói nyilatkozat (pre-triázs lap) 

 

Továbbá kérjük, hogy olvassák el az alábbi hallgatói tájékoztatót a COVID-19 pandémia idején szükséges óvintézkedésekről. 

 

Hallgatói tájékoztató a COVID-19 pandémia idején szükséges óvintézkedésekről 
(Dr. Makai Ildikó, Dr. Vitális Eszter, Dr. Várkonyi István állásfoglalása alapján) 

Jelen szabályozás a 2020. május 20-án rendelkezésre álló információk és a kelet-magyarországi járványügyi helyzet ismeretében 
került összeállításra. Amennyiben a napvilágra kerülő új információk szükségessé/lehetségessé teszik, ezt a szabályozást is 
változtatni fogjuk. 

A vizsgák/gyakorlatok/szemináriumok/blokkgyakorlatok során biztosítani kell, hogy a hallgatók ne hurcolhassanak be (SARS-
CoV2) koronavírus fertőzést a vizsgáztató/képző intézménybe. A Debreceni Egyetemhez tartozó minden képző intézményben 
általánosan kötelező a gyakorlat/szeminárium/gyakorlati vizsga/vizsga/blokkgyakorlat megkezdése előtt a hallgatói pre-triázs 
lap kitöltése. COVID-19 gyanús tünetekkel rendelkező hallgató nem bocsátható gyakorlatra / szemináriumra / vizsgára. A 
„Hallgatói pre-triázs lap” csak az aznapi dátummal érvényes. Testhőmérséklet mérést a képző intézet a helyszínen saját 
hatáskörben is végezhet. A blokk-gyakorlatok tekintetében a hallgatókra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a dolgozók 
egészségügyi munkaalkalmasságára vonatkozóan. 

Külföldről visszaérkező hallgatók esetében az NNK aktuális leirata szerint kell eljárni (az állásfoglalás készítésekor 14 napos 
karantén-intézkedés van érvényben). Egyéni elbírálás az ORFK-hoz alapos indokkal benyújtott egyéni méltányossági kérelem 
alapján lehetséges. ORFK engedély esetén, vagy amennyiben az országos előírások terén változtatás történik (akkor általánosan 
is), a 14 napos karantén intézkedés helyére (az adott külföldi ország járványhelyzetétől is függően) 14 napos otthoni / kijelölt 
kollégiumban történő izoláció előírása, vagy az érkezés után leghamarabb az 5. naptól kezdve, két ízben, 48h különbséggel 
levett negatív eredményű, önköltségre elvégzett SARS-CoV2 PCR eredmény bemutatásának kérése léphet (a képző intézménybe 
lépés előtt). Két, 48h különbséggel levett negatív eredményű PCR esetében is számítani kell azonban arra, hogy a 14 napos 
lappangási időn belül a tünetek / PCR pozitivitás még utólag is jelentkezhet, ezért a 14 napos időszak ideje alatt a képző 
intézmény látogatását a minimálisan legszükségesebbekre kell korlátozni. A 14 napos intervallumon belül további ismételt PCR 

https://aok.unideb.hu/hu/nyomtatvanyok-gradualis-kepzes


vizsgálat is szükségessé válhat. Tekintettel arra, hogy a hallgató saját felelősségére utazott el Magyarországról, így a PCR 
vizsgálatok költsége őt terheli. 

COVID-19 gyanú, tünetesség vagy karanténintézkedés szükségbe lépése esetén a hallgató az akadályozó körülmény fellépését 
követően erről az intézményt a tőle elvárható mértékben, és minél hamarabb értesítse, utólag azt dokumentummal (pre-triázs 
lappal, igazolással, ambuláns lappal, stb.) igazolni tudja. 

 

I. Általános szabályok a képzés típusától függetlenül: 

Törekedni kell arra, hogy nyitott térben, vagy rövid ideig tartó találkozásoknál legalább 1.5 m; zárt térben történő, (vagy 15 
percnél hosszabb ideig tartó) találkozásoknál 2 m személyek közötti távolság tartható legyen. 

Védőeszközök, kézfertőtlenítési lehetőség biztosítása 
gyakorlatoknál/szemináriumoknál/vizsgáknál/blokkgyakorlatoknál: Orr-szájmaszk viselése szükséges a hallgatók 
részéről is. Betegellátó területen minimum sebészi orr-szájmaszk (illetve az egyéb elkerülhetetlenül szükséges egyéni 
védőfelszerelés) viselése szükséges. Nem betegellátó területeken, illetve írásbeli/szóbeli vizsgáknál textil orr-szájmaszk 
viselése is engedélyezett. 

Írásbeli vizsgák: A hallgatók egymástól legalább 2 m távolságban üljenek, a teremben tartózkodó oktatók és hallgatók, sebészi 
vagy textil orr-szájmaszkot viseljenek. 

Szóbeli vizsgák: A fentieken kívül (lsd. írásbeli vizsgák és általános követelmények) biztosított kell legyen a hallgató(k) és 
vizsgáztató(k) közötti minimum 2 m-es távolság. A vizsgán csak a vizsga jellegéhez illesztett, minimálisan szükséges személyek 
(hallgatók és oktatók) legyenek jelen, a létszámot a lehetséges minimumra kell korlátozni a teremben! 

Gyakorlati vizsgák: Csak dokumentáltan egészséges hallgató jelenhet meg a vizsgán. Ha közös használatú / demonstrációs 
tárgyak is szükségesek a vizsgához (pl. hangszerek, műszerek, stb.), akkor azok fertőtlenítéséről megfelelő felületfertőtlenítő 
szerrel két vizsgázó között gondoskodni kell. 

Hallgatók izolációs területre való belépése: A járvány idején ennek kerülése javasolt. 

 

II. Orvostanhallgatók, egészségügyi szakos hallgatók mindegyik képzési és vizsgáztatási formája (gyakorlatok, 
blokkgyakorlatok, szemináriumok, vizsgák, szigorlatok, államvizsgák): 

1. Akut légúti vagy gastrointestinalis (gyomor-bélrendszeri) fertőzés fennállása esetén a fentiek halasztása indokolt. 

A gyakorlatra/szemináriumra/vizsgára bocsájtás feltételei: 

- a tünetek megszűntek, és a tünetek kezdetétől eltelt legalább 14 nap (betegellátó intézetben való megjelenés csak ilyen módon 
lehetséges), vagy 



- a tünetek jelentősen csökkentek, és a tünetek kezdetétől számítva eltelt legalább 8 nap (ebből legalább az utolsó 3 nap 
láztalanul), és történt légúti SARS-CoV2 PCR mintavétel 2 ízben, legalább 24 óra különbséggel, negatív eredménnyel. 

- A hallgatónak az innentől számított, elkövetkező újabb 14 napban a képző intézetben való megjelenésének teljes ideje alatt 
sebészi orr-szájmaszkot kell viselnie. 

2. Tünetmentes hallgatók: 

a) Ha a hallgató a szigorlatot megelőző 2 hétben nem töltött gyakorlatot kijelölt COVID-19 ellátó helyen vagy nem látott el 
OMSZ-nál COVID-19 gyanús beteget, nem került kontaktusba igazolt vagy gyanús SARS-CoV2 koronavírus-fertőzött beteggel, 
és a gyakorlat / szeminárium / blokkgyakorlat / vizsga idején tünetmentes (melyet pre-triázs lap kitöltésével kell 
dokumentálni), akkor az, az általánosan előírt, fokozott higiénés szabályok betartása mellett megtörténhet. Sebészi orr-
szájmaszk viselése ilyenkor is javasolt. 

b) Ha a hallgató a szigorlatot megelőző 2 hétben az egyéni védőfelszerelés megfelelő viselése mellett érintkezett SARS-CoV2 
koronavírussal igazoltan fertőzött vagy arra gyanús beteggel, akkor kiemelt fontosságú az önmegfigyelés légúti tünetek és 
láz irányába. Tünetmentesség esetén a gyakorlat / blokkgyakorlat / szeminárium / vizsga megkezdése előtt 2-4 nappal levett 1 
negatív légúti SARS-CoV2 PCR birtokában mehet gyakorlatra / blokkgyakorlatra / szemináriumra / vizsgára, de folyamatosan 
viseljen sebészi orr-szájmaszkot és fokozottan ügyeljen a kézhigiénére. (Amennyiben az egyéni védőfelszerelést nem viselte 
megfelelően, úgy szoros kontaktnak számít, így hatósági karanténba kerül, ami a vizsgát / szemináriumot / gyakorlat letöltését 
eleve lehetetlenné teszi.) 

 

A légúti SARS-CoV2 PCR mintavétel: 

A fentiekben előírt esetekben a hallgatók előzetes telefonos megbeszélés alapján, a foglalkozás-egészségügyi orvosukon / 
háziorvosukon keresztül intézzék a SARS-CoV2 PCR mintavételezést. Az üzemorvos a hallgató vizsgára / szemináriumra / 
gyakorlatra / blokkgyakorlatra való bocsáthatóságát az eredmény(ek) megérkezésekor véleményezi. Ezt követően kérdéses 
esetekben infektológussal való egyeztetés lehetséges, illetve panaszokkal is rendelkező hallgatóknál a foglalkozás-egészségügyi 
orvos / háziorvos infektológiai vizsgálatot kérhet, erre akut esetben a hallgató a felnőtt ügyeleti ellátáson keresztül is eljuthat. A 
vizsgálat reggelén (vagy ha nem megoldott a reggeli mintavételi lehetőség, akkor előzetesen több óra hosszáig) a hallgató 
előzetesen ne egyen, ne igyon, ne mosson fogat, ne dohányozzon, a száját ne öblítse ki! 

SARS-CoV2 PCR mintavételi lehetőség hallgatóknak: 

- Tünetmenteseknek: DE KK F-O-G Klinika, alagsor 1. rendelő 

- Tünetes és felszabadítás alatt álló hallgatóknak: DE KEK, főépület, földszint 9-10-es rendelő (a büfé után jobbra), 
munkanapokon délelőtt 9h-tól 11-ig. 

- COVID-19 gyanúnál kórházi felvétel szükségessége esetén: a DE KEK adott osztályán. 



Fogorvostanhallgatók: 

Az orvostanhallgatóknál leírt feltételek betartása szükséges. Ezen kívül betegvizsgálat, fogászati ellátás során a hallgatók 
számára a fogorvosoknál előírt mértékben javasolt a fokozott személyi védelem. A részletes szabályozást a Fogorvostudományi 
Kar külön dokumentumban rögzítette. 

Klinikai tárgyak szokványos gyakorlatai: 

Azon hallgatók esetében, akik a megelőző 2 hétben COVID-19 ellátásban vagy OMSZ gyakorlaton COVID-19 gyanús ellátásban 
vettek részt, a II/2. pontban leírtak a mérvadóak, szükség esetén későbbi gyakorlati időpont biztosítása is alternatíva lehet.  

Szemináriumok esetén orr-szájmaszk használata, valamint a helyiségbe lépéskor kézfertőtlenítés ilyenkor is szükséges, a 
személyek közötti minimum 1.5-2m-es távolság betartására törekedjenek. 

 

Debrecen, 2020. 05. 21. 

 

Üdvözlettel: 
Prof. Dr. Mátyus László 
DE ÁOK dékán 

 


