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A PTE Operatív Stáb 8/2020. (VI. 29.) állásfoglalása: 

A PTE Operatív Stáb javasolja a testület módosított hatáskörrel történő további működtetését a 

járványügyi készültség idejére és ennek megfelelően a PTE Operatív Stáb működési rendjéről szóló 

5/2020. számú rektori és kancellári együttes módosítását 2020. július 1. napjától. 

 

 

A PTE Operatív Stáb 9/2020. (VI.29.) határozata: 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag határozott arról, hogy az alábbi döntések  

2020. július 1. napjától hatályukat vesztik: 

- a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ telephelyein a kimenő forgalom során történő 

csomagátvizsgálásra vonatkozó 35/2020. (III. 18.) számú határozat; 

- a Pécsi Tudományegyetem sportlétesítményeinek használatát korlátozó 5/2020. (V.13.) számú 

határozat; 

- a kollégiumok hallgatók általi látogatási tilalmát megerősítő és a kereskedelmi szálláshely speciális 

értékesítését szabályozó 6/2020. (V.16.) számú határozat; 

- a kollégiumokban maradt személyes tárgyak átvételének rendjére vonatkozó 7/2020. (V.26.) számú 

állásfoglalás. 

 

 

A PTE Operatív Stáb 10/2020. (VI.29.) állásfoglalása: 

A PTE Operatív Stáb javasolja a hatáskörrel rendelkező személyek részére az alábbi utasítások 

visszavonását 2020. július 1. napjától: 

- a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumainak átmeneti működésének rendjéről szóló 3/2020. 

számú rektori utasítás, 

- a Pécsi Tudományegyetem telephelyeiről távozó személyek csomagjainak és járműveinek 

veszélyhelyzet időszakában történő ellenőrzéséről szóló 6/2020. számú rektori és kancellári 

együttes utasítás, 

- a stratégiai szolgáltatók munkavállalóinak COVID tesztelésére vonatkozó eljárásrendről szóló 

7/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás, 

- az intézménylátogatás rendjéről szóló 5/2020. számú rektori utasítás. 

 

 

A PTE Operatív Stáb 11/2020. (VI.29.) határozata: 

A PTE Operatív Stáb felülvizsgálta a 36/2020. (III. 18.) számú határozatát, és arról döntött, hogy a napi 

szintű készletnyilvántartás helyett 2020. július 1. napjától elegendő heti maximum két alkalommal 

összesítést készíteni a Pécsi Tudományegyetemen rendelkezésre álló védőfelszerelésekről. 

felelős: Jászai Gábor, egészségügyi gazdálkodási igazgató 

határidő: folyamatos 

 

 

A PTE Operatív Stáb 12/2020. (VI.29.) határozata: 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a PTE Általános Orvostudományi Kar által létrehozott 

PTE Hotline telefonos ügyfélszolgálat működtetésének meghosszabbítását 2020. augusztus 31-ig. 

felelős: Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, EHÖK 

határidő: folyamatos 
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A PTE Operatív Stáb 13/2020. (VI.29.) határozata: 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a 62/2020. (III. 30.) határozatával a koronavírus járvány 

miatt kialakult veszélyhelyzetben a Pécsi Tudományegyetem részére érkező adományok kezelésével 

kapcsolatos intézkedésekről szóló eljárásrend hatályának fenntartását a járványügyi készültségre 

tekintettel a járványügyi készültség időtartamára. 

felelős: RK Média Iroda, Klinikai Központ, Kancellária MSZI, Kancellária JFO 

határidő: folyamatos 

 

 

A PTE Operatív Stáb 14/2020. (VI.29.) állásfoglalása: 

A PTE Operatív Stáb javasolja a kari vezetők számára az oklevélátadó ünnepségekről szóló kari 

döntés meghozatala során az alábbiak figyelembevételét: 

Az ünnepségeket augusztus 31-éig kizárólag szabad téren javasolt megtartani, a higiénés szabályok 

(kézfertőtlenítés és a 1,5 m-es szociális távolság) betartása mellett. 

Az ünnepséget lehetséges talárban megtartani, de amennyiben több alkalommal kerülne használatba a 

talár, a két használat között azokat megfelelően tisztítani, fertőtleníteni szükséges.  

Az oklevél átadásakor a kézfogás mellőzendő. 
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