Óvintézkedések és védőszabályok a PPKE Hittudományi Karán

Hatályba lép 2020. aug. 31-én, s hatályban marad visszavonásig

1. A Hittudományi Kar területére csak a Kar oktatói, hallgatói, munkatársai, a Kar épületében
dolgozók, a könvvtárlátogatók, valamint hivatalos ügyek intézésére olyan személyek léphetnek,
akik erről előzetesen egyeztettek valamelyik oktatóval, munkatárssal vagy a Szent István
Társulat vezetőivel.
2. A Kar területére nem léphet be olyan személy, akinek a COVID-19 koronavírus fertőzésre
jellemző tünetei vannak vagy a megelőző három napban magán ilyet észlelt (köhögés,
nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzésvagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés). Ugyancsak tilos a belépés annak, aki
koronavírussal fertőzött, a fertőzés gyanúja alatt álló vagy a fertőzés tüneteit mutató személlyel
egy háztartásban él vagy ilyen személlyel találkozott.
3. A külföldről Magyarországra beutazókra érvényes általános állami szabályokon túl, a HTK
előírja hallgatói számára, hogy bármely országból is térjenek haza, a visszaérkezésük napjától
számított 2 hétig a Karra nem léphetnek be.
4. A Karra történő beiratkozáskor vagy első belépéskor, a tanév első két hetében, a hallgatóknak
az 1. és 2. pontban foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatot kell aláírniuk és arról is nyilatkozniuk
kell, hogy az óvintézkedéseket ismerik és betartják.
5. A HTK épületébe történő belépéskor az ott elhelyezett kézfertőtlenítők használata kötelező.
Az épület minden szintjén kézfertőtlenítőt állítunk rendelkezésre.
6. Mindenkinek fokozott figyelmet kell fordítania a köhögési, tüsszentési etikett betartására, a
gyakori kézmosásra, illetve kézfertőtlenítésre.
7. A takarító személyzet a kilincsek fertőtlenítéséről, a termek alapos szellőztetéséről
gondoskodik. A tantermek lehetőség szerint folyamatos, illetve gyakori szellőztetésére az
évfolyamfelelősök, illetve a hallgatók is fordítsanak gondot.
8. Az intézmény egész területén – zárt térben különösen (tantermek, előterek, kápolna,
várakozók, TO stb.), de a szabadban is (udvar, körfolyosó) – meg kell tartani egymástól a
minimum 1,5 méteres távolságot.
9. Mindenki köteles maszkról gondoskodni önmaga számára és azt használni a továbbiakban
meghatározott módon. Ennek hiányában senki nem léphet az épületbe.
10. A Kar épületének zárt helyiségeiben (előadótermek, előterek, folyosók, tanszéki szobák,
TO, kápolna ...), amennyiben többen vannak ott egy légtérben, az orrot és szájat takaró maszk
viselete kötelező.
11. Előadások alatt a maszk viselete kötelező. Az előadó, illetve a hozzászóló diák – beszédének
idejére – mentesül a maszk viselete alól.

12. Az előadásokon a 1,5 méteres távolságtartás a minimum. Amennyiben lehetséges, a
hallgatók úgy foglaljanak helyet, hogy ez a távolság még nagyobb legyen. A katedra, illetve az
oktató előtti padsorba senki ne üljön.
13. A Tanulmányi Osztályon és a dékáni hivatalban a tanulmányi ügyeket elsősorban
elektronikus úton lehet intézni. Olyan esetekben, amelyekben a személyes megbeszélés
mindenképpen szükséges, egyszerre csak egy hallgató tartózkodhat e hivatalok helyiségeiben
egy-egy ügyintézőnél. A személyes ügyintézés időpontját előzetesen elektronikusan kell
egyeztetni. A Tanulmányi Osztályon és a dékáni hivatalban is mind a hallgatók, mind az
ügyintézők szájmaszk viselésére kötelezettek.
14. Könyvtárlátogatás. A könyvtárba csak szájmaszkot viselve szabad belépni. A belépés után
kötelező a kézfertőtlenítés. A számítógépes olvasóteremben kötelező a maszk viselete és csak
a könyvtárosok által bekapcsolt gépeket szabad használni.
15. Könyvtárunk látogatható azok számára is, akik nem Karunk oktatói vagy hallgatói. Ebben
az esetben azonban az 1-3 pontokban megfogalmazott szabályok rájuk is kötelezőek, azaz
nyilatkozniuk kell az 1-2 pontban rögzítettekről. A nyilatkozatot a könyvtárban tudják aláírni.
16. A Diákbizottság megbeszéléseire, összejöveteleire is érvényesek a fenti szabályok. A DBtől azt kérjük, hogy a járványügyi készenléti helyzet idején ne szervezzen hallgatói
rendezvényeket.
17. Végül felhívjuk Hallgatóink figyelmét az Egyetemen kívüli élet színterein is az
óvintézkedések komolyan vételére. A szájmaszk viselésére (tömegközlekedésen, üzletekben
stb.), a 1,5 méteres távolságtartásra, a nagyobb csoportosulások kerülésére, a külföldi vagy
külföldről hazatérő személyekkel való érintkezés kapcsán a fokozott elővigyázatosságra,
valamint a tünetek esetleges észlelése esetén a közösségi rendezvényektől való távolmaradás
fontosságára.
A fenti szabályok a járványügyi helyzet változásának megfelelően később módosulhatnak.
Kérjük, folyamatosan kísérjék figyelemmel tájékoztatásainkat.

Budapest, 2020. 08. 29.

Puskás Attila
hivatalba lépő dékán

