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A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ 

HÁZIREND 
Készült a FELSŐOKTATÁSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT 

FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Ágazati ajánlása alapján  

A COVID-19 vírus elleni védekezés érdekében a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar az alábbi intézkedéseket vezeti be 2021. augusztus 30. napjától 

visszavonásig. 
 

1. § 
 

(1) Az intézmény területét kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem 

mutató személy látogathatja. 
 

(2) Ennek megfelelően 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 tünetek is 

előfordulhatnak, mint például:  

•  émelygés,  

•  hányás és/vagy  

•  hasmenés.  
 

(3) Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és 

kövesse az utasításait, továbbá azonnal értesítse a Kar dékáni hivatalvezetőjét a 

nagyevaa@unideb.hu e-mail címen. 
 

(4) A személyi higiéné betartása az intézmény minden polgára részéről szükséges és 

elengedhetetlen.  

Kérjük a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési 

etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését.  

 

(5) A karon ennek elősegítésére kézfertőtlenítők kerültek kihelyezésre, folyamatos takarítást, 

fertőtlenítést biztosít az intézmény.   
 

2. § 

 

(1) A Debreceni Egyetem rektora utasítása alapján a koronavírus okozta világjárvány elleni 

hatékony védekezés érdekében – a 449/2021. (VII.29.) Kormányrendelet 

rendelkezéseinek figyelembe vételével – 2021. szeptember 15. napjától oltási 
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kötelezettséget ír elő azon hallgatók részére, akik tanulmányi kötelezettségeik teljesítése 

érdekében egészségügyi vagy szociális bentlakásos intézménybe lépnek be. 

 

(2) A védőoltás felvételének kötelezettsége, illetve a mentesülés lehetősége kiterjed az 

Egyetem azon oktatóira és kutatóira, akik munkaköri kötelezettségeik teljesítése során 

szociális vagy egészségügyi intézménybe lépnek be. 
 

(3) Az oltási kötelezettség alóli mentesülés a Kormányrendelet 1. § (4) és (5) bekezdése 

rendelkezéseinek alkalmazásával orvosi szakvélemény által alátámasztott egészségügyi 

indokból fennálló ellenjavallat esetén lehetséges. 
 

(4) Fentiek értelmében a hallgató 2021. szeptember 15-ig, de legkésőbb a gyakorlat 

megkezdése előtti munkanapon köteles a tanulmányi előadójának igazolni, hogy: 

-  védettségi igazolvánnyal rendelkezik vagy 

-  oltóorvos általi igazolással rendelkezik, hogy 

-  egydózisú oltóanyag esetén megkapta a védőoltást vagy 

-  kétdózisú oltóanyag esetén megkapta a védőoltás legalább első dózisát,  

-  kétdózisú oltóanyag esetén megkapta a védőoltás második dózisát. 
 

3. § 
 

(1) Amennyiben a hallgató valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a konzultáción a 

távolléte nem minősül hiányzásnak. 
 

(2) Az oktatási tananyagot az oktató legkésőbb a vizsgaidőszak kezdetét megelőző 1 hónapig 

köteles feltölteni az E-learning rendszerbe.  

Ezen túl az oktató egyéb, más módon (pl. közös e-mail címre küldéssel) is eljuttathatja a 

hallgatóknak a tananyagot. 
 

(3) Maszkot bárki jogosult használni, a maszkahasználat senki számára nem tiltható meg.  
 

(5) A termekben fokozott intenzítású természetes szellőztetést kell végezni.  
 

(6) A klímaberendezés csak és kizárólag természetes szellőztetéssel (ajtó és ablak 

kinyitásával) együtt működtethető. 

Ahol nem megoldott a természetes szellőztetés, klímaberendezés nem működtethető. 

 

(7) Az intézmény valamennyi szolgáltató egységében (könyvtár, tanulmányi osztály, büfé 

stb.) törekedni kell a 1,5 méteres védőtávolság tartására sorban állás esetén.   
 

(8) A jelenléti szóbeli és írásbeli számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató hallgató, illetve oktató vehet részt.  
 

 

Hajdúböszörmény, 2021. augusztus 31.  
 

Dr. Gortka-Rákó Erzsébet s. k. 

                                                  dékán 


