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11/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás 
a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött vizsgák, gyakorlati 
foglalkozások és a Klinikai Központban történő szakmai gyakorlatok higiénés feladatairól 

 
A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI.17.) Kormányrendelet kapcsán a 
járványügyi készültségre tekintettel a személyes jelenléthez kötött számonkérések, gyakorlati 
foglalkozások, valamint a szakmai gyakorlatok lebonyolítása az alábbi higiénés szabályok betartása 
mellett történhet. 
 

Személyes jelenléthez kötött vizsga, gyakorlati foglalkozás, szakmai gyakorlat 
 
1.§ (1) A személyes jelenléthez kötött vizsga, olyan számonkérés, amelyet a Pécsi Tudományegyetem 
önálló szervezeti egységei (pl. Karok, PTE fenntartásában álló köznevelési intézmények, Idegen Nyelvi 
Központ, továbbiakban: vizsgáztató szervezeti egység) szerveznek, és amely során a vizsgáztató és 
vizsgázó a felsőoktatási intézmény területén egyidejűleg van jelen. 
 
(2) Az eljárásrend hatálya kiterjed a gyakorlati foglalkozásokra, és a közvetlen betegkontaktussal járó 
klinikai gyakorlatokra is. 
 

A személyes jelenléthez kötött vizsgáztatással kapcsolatos általános szabályok 
 
2.§ (1) A vizsgáztatás napját, a vizsgáztatással érintett területet, a vizsgára várható létszámot a 
vizsgáztató szervezeti egység illetékes képviselője jelöli ki.  
 
(2) Az egyéni védőeszközt (maszk) az oktatók, tanárok, vizsgázó hallgatók, tanulók, adminisztratív 
közreműködők, kari segítők számára az Egyetem központilag biztosítja az MSZI illetékes munkatársai 
közreműködésével. 
 
(3) A személyes jelenléthez kötött vizsgát szervező szervezeti egység jelzi az MSZI részére a 
záróvizsgák, az érettségi vizsgák és a szakképző intézményekben lebonyolítandó vizsgák és a további, 
itt nem említett, de személyes jelenlétet igénylő vizsgák esetében a konkrét igényeket a vizsgáztatás 
napját legkésőbb 10 munkanappal megelőzően. 
 
(4) Az általános védőeszközön felüli, jelen eljárásrendben megfogalmazott központi feladatokat 
meghaladó, a vizsgáztató/gyakorlati képzést végző szervezeti egység vezetője által saját hatáskörben 
megelőzési célból szükségesnek ítélt további igény (testhőmérséklet mérés, további fertőtlenítőszer, 
szükség esetén kesztyű) ellátását az adott szervezeti egység közvetlenül biztosítja. 
 
(5) A vizsgákon/gyakorlati képzéseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató 
vehet részt. A vizsgára/gyakorlati képzésre bocsátás feltételeinek ellenőrzését (egészségi állapot, stb.) 
az adott szervezeti egység saját hatáskörben látja el. 
 
(6) A vizsga alkalmával minimum 1,5 méteres távolság betartása szükséges, mind a hallgatók, mind az 
oktatók között. 
 
(7) Írásbeli vizsgánál a vizsgázók létszáma a terem méretével összhangban úgy kerüljön megállapításra, 
hogy a vizsgázók között 1,5 méter távolság biztosítva legyen minden irányban. 
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(8) A szóbeli vizsgák alkalmával a vizsgáztató oktatón, illetve a vizsgabizottság tagjain kívül maximum 
két fő vizsgázó tartózkodhat. 
 
(9) A vizsga során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait. 
 
(10) Nem engedélyezett a tárgyak egymás közötti átadása (pl. szótár, könyv, térkép). A segédeszközök 
meglétéről a vizsgázónak kell gondoskodnia. Amennyiben ez nem megoldható a segédeszközök számát 
a vizsgázók számához kell igazítani. Ugyanazon segédeszköz 24 óra múlva újra használható. 
 
(11) A folyamatos vagy gyakori szellőztetés biztosítása a vizsgahelyiségben, abban a helyiségében (pl. 
folyosón) ahol a hallgatók vizsgára várakoznak, lehetőség szerint a vizesblokkokban is a vizsgáztató 
szervezeti egység feladata. 
 
(12) Az írásbeli vizsga dokumentumai (pl. dolgozatok) a higiénés szabályok betartásával 24 órás 
várakozást követően biztonságosan javíthatók (arc érintésének kerülése, tevékenységet követően alapos 
szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés). 
 

Klinikai Központban történő gyakorlatok újraindításával kapcsolatos szabályok 
 
3.§ (1) A Klinikai Központban gyakorlati képzésben részt vevő tanulók/hallgatók, felnőttképzésben 
részt vevők számára a közvetlen betegkontaktussal járó gyakorlatok esetén sajátos óvintézkedések 
betartása szükséges. Az Egyetem gyakorló intézményeiben, illetve egyéb partnerszervezeteiben 
közvetlen betegkontaktussal járó klinikai gyakorlatok szervezése során a fogadó intézmény döntése 
szerint alkalmazandó a jelen utasításban foglalt eljárásrend. Az Egyetemen kívüli gyakorló intézmény, 
partnerszervezet, oktatókórház eltekinthet a jelen utasításban foglalt követelményektől, illetve saját 
eljárásrendet írhat elő. 
 
(2) A gyakorlat ideje alatt a Klinikai Központ egész területén, minden szervezeti egységben kötelező a 
szájmaszk viselése. 
 
(3) A Klinikai Központba történő belépés csak kötelező pretriázs (lázmérés és kockázatszűrő kérdőív 
kitöltése) után lehetséges. A kockázatszűrő kérdőívet jelen utasítás melléklete tartalmazza. 
 
(4) Tilos a Klinikai Központ területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak, akinek új típusú 
koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a belépést megelőző három napon tapasztalta 
magán az alábbi tüneteket: 

 köhögés; 
 nehézlégzés, légszomj; 

 láz; 

 hidegrázás; 

 izomfájdalom; 

 torokfájás; 
 újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar. 

 
(5) A hallgatókat a pretriázs alapján alacsony, magas és kiemelten magas kockázati csoportokba 
sorolhatjuk. 
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(6) Alacsony kockázati csoportba tartoznak azok a hallgatók, akik több mint 14 napja folyamatosan 
Magyarországon tartózkodnak, így ők a fenti szabályok betartása mellett, negatív PCR eredmény nélkül 
is beléphetnek az Egyetem területére a személyes jelenléthez kötött vizsgán való megjelenés, valamint 
olyan gyakorlat elvégzése céljából, amelynek során a hallgató betegekkel közvetlenül nem érintkezik. 
 
(7) A Klinikai Központ dolgozóinak és ellátott betegeinek biztonságát szem előtt tartva a magas és 
kiemelten magas kockázati csoportba tartozó hallgatók kizárólag negatív PCR eredmény után léphetnek 
be a Klinikai Központ területére. 
 
(8) Magas kockázati csoportba tartozik: 

a) az a külföldi állampolgárságú hallgató, aki több mint 14 napja Magyarországon tartózkodik, de 
olyan személyes jelenléthez kötött vizsgán, vagy gyakorlaton kíván részt venni, amely során 
közvetlenül betegekkel is érintkezik; 
 

b) az a hallgató, aki több mint 14 napja Magyarországon tartózkodik, de 14 napon belül más 
egészségügyi intézményben végzett gyakorlatot, önkéntes munkát, stb. és szeretne a Klinikai 
Központ területére belépni, 

 
c) az a hallgató, aki 14 napon belül külföldön járt, vagy külföldről érkezett vendéget fogadott. 

 
(9) Kiemelten magas kockázati csoportba tartozik az a hallgató, aki több mint 14 napja Magyarországon 
tartózkodik, de olyan külföldi országból érkezett vissza, ahonnan tömeges fertőzéseket jelentettek. Ezen 
hallgatók esetében az első PCR vizsgálat után legalább 48 óra elteltével egy második PCR vizsgálatot 
is kötelező elvégezni. A kiemelten magas kockázati csoportba tartozó hallgatók kizárólag kettő negatív 
PCR eredmény birtokában léphetnek be a Klinikai Központ területére. 
 
(10) A negatív PCR eredmény feljogosítja a hallgatót/tanulót a gyakorlat megkezdésére a járványügyi 
szabályok betartása mellett. A PCR vizsgálat ismétlése a gyakorlat során abban az esteben válhat 
szükségessé, amennyiben a hallgató/tanuló COVID-19 fertőzésre gyanús tüneteket mutat, vagy 
járványügyi intézkedés alá vonják. 
 
4.§ (1) A gyakorlatok ideje alatt, a gyakorlaton részt vevő tanulókra/hallgatókra is a Klinikai Központ 
egészségügyi dolgozóira vonatkozó higiénés rendszabályok, valamint az egyéni védőeszköz viselését 
szabályozó előírások érvényesek. 
 
(2) Javasolt a demonstrációs termi oktatások arányának növelése, így a gyakorlati oktatás óraszámainak 
50%-át demonstrációs teremben, illetve skill-laborban célszerű megvalósítani. 
 
(3) A gyakorlatot megelőző kötelező oktatások (tűz-, és munkavédelem, adatvédelem és kórházhigiénés 
oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában történjen. Amennyiben ez nem megoldható, az 
Egyetem előadótermeiben javasolt megvalósítani, a zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok 
betartásával. 
 
(4) A tanulók/hallgatók gyakorlati beosztását reggel 6:00 és este 22:00 óra közötti időszakra kell 
elkészíteni, ezáltal is csökkentve az egy osztályon, egy adott időszakban jelen lévő tanulói/hallgatói 
létszámot. 
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(5) A gyakorlat első napján minden tanuló/hallgató esetében kötelező a pretriázs, melynek kivitelezése 
a gyakorlatvezető feladata. 
 
(6) A gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a gyakorlat ideje alatt a helyes egyéni védőeszköz 
használatot folyamatosan ellenőrizze. 
 

PCR vizsgálat lebonyolításával kapcsolatos szabályok 
 
5.§ (1) Azon magas vagy kiemelten magas kockázati csoportba tartozó hallgatók esetében, akik PCR 
teszt elvégzésére kötelezettek, az Egyetem ingyenesen biztosítja vizsgálatot. 
 
(2) A PCR vizsgálat költségeit a Klinikai Központ elkülönített módon kezeli, a költségviselés a 
vonatkozó szabályok és ajánlások alapján történik. 
 
(3) Azon hallgatók esetében, akik a Klinikai Központban vesznek részt gyakorlati képzésben, a PCR 
vizsgálathoz szükséges mintavételre a PTE Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és 
Munkahigiénés Központ Nyár utcai telephelyén kerül sor. 

 
Takarításra vonatkozó általános szabályok 

 
6.§ (1) A fertőtlenítőszeres takarítást el kell végezni valamennyi olyan területen, amely a 
vizsgáztatás/gyakorlati képzés során használatba kerül, beleértve a tanulmányi adminisztráció 
helyiségeit is. 
 
(2) A takarításnak a padozat takarításán felül ki kell terjednie a vizsgázó/gyakorlaton résztvevő által 
éríntett valamennyi berendezési tárgyra (ajtók kilincsei; asztalok, székek, kapcsolók, egyéb kézzel 
gyakran érintett felületek stb.). 
 
(3) A takarításokat egyfázisú tisztító és fertőtlenítő hatással rendelkező felületfertőtlenítő-szerrel kell 
elvégezni. 
 
(4) A vizesblokkok takarítására folyamatosan az ügyeletes takarító kerül biztosításra, aki kiemelten – 
szükség szerinti gyakorisággal – gondoskodik e helyiségek fertőtlenítéséről és folyamatos, gyakori 
szellőztetéséről. 
 
(5) A szervezeti egységben felszerelt kézfertőtlenítő adagolók utántöltését a területi gondnok biztosítja.  

 
A vizsgahelyiségek takarítására vonatkozó speciális szabályok 

 
7.§ (1) Szóbeli vizsgák esetén, a vizsgáztató megítélése szerint szükséges esetben, a vizsgázó által 
igénybe vett bútorzatot, a következő használat előtt az ügyeletes takarító munkatárs fertőtleníti, áttörli. 
Az ügyeletes takarító munkatársat a vizsgáztató értesíti az előre megadott mobiltelefonszámon. 
 
(2) Írásbeli vizsgák esetén, a vizsgáztatást követően a helyiség fertőtlenítő takarítását a fő szabályok 
szerint el kell végezni. 
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(3) Speciális vizsgáztatáshoz kapcsolódó higiéniai igény: Azokon a helyeken, ahol a gyakorlati vizsgák 
során a vizsgázók egymást követően használnak eszközöket, minden használatot követően az 
eszközöket rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő szerrel (pl.: incidur spray) fertőtleníteni 
kell. A fertőtlenítéshez használt szert előzetesen egyeztetni szükséges. Az eszköz használatát 
megelőzően és követően a vizsgázó számára javasolt a kézfertőtlenítés. A vizsgázó által használt 
eszközök takarítását a vizsgát követően az ügyeletes takarító látja el, a vizsgáztató jelzését követően, 
vagy az előre egyeztetett időpontban. 
 

Záró rendelkezések 
 

8. § Az utasítás 2020. július 6. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 
 
 
Pécs, 2020. július 3. 
 
 
 

Dr. Miseta Attila s. k.  
rektor 

Jenei Zoltán  
kancellár 

 
 helyett eljárva: 

 
 Bogár Tamás s. k.  
 informatikai igazgató 
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1. sz. melléklet 
 

KOCKÁZATSZŰRŐ KÉRDŐÍV 
 

1. Jelentkezett Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult: 
 láz, vagy 37,5 C feletti hőemelkedés; 
 fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom; 

 szárazköhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel; 

 torokfájás, szaglás és/vagy ízérzékelés elvesztése; 

 émelygés, hányás, hasmenés? 
 

2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazolt COVID-19 fertőzött személlyel? 
 

3. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan személlyel, akit hatósági házi karantén alá vontak 
koronavírus fertőzés gyanúja miatt? 

 
4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget? 

 
5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan személlyel, akinek láza, köhögése vagy légszomja 

volt? 
 

6. Járt az elmúlt 14 nap során kórházban, ápolási- vagy idősotthonban, egészségügyi 
intézményben, vagy van-e olyan személy az Önnel egy háztartásban élők között, aki 
kórházban tartózkodott? 

 
7. Végzett-e az elmúlt 14 napban önkéntes, gondozói, segítői, ápolói munkát a Pécsi 

Tudományegyetemen kívüli intézményben? 
 

 
Bármely kérdésre adott igenlő válasz esetén a hallgató nem léphet be a Pécsi Tudományegyetem 
Klinikai Központjának területére. Ezen hallgatók esetében a PCR vizsgálat elvégzése indokolt. 

 


