Tisztelt Egyetemi Polgár!
Az új koronavírus (SARS-CoV-2) megbetegedések okán kialakult járványügyi helyzettel
kapcsolatban a 2020/2021-es tanév őszi félévének megkezdése előtt az alábbiakban
tájékoztatjuk ismételten a legfontosabb tudnivalókról:
A MKE intézkedései
- Egyetemünk fenntartásában lévő épületekben több ponton kihelyeztünk kézfertőtlenítőt
és a mellékhelyiségekben a szappanadagolókat fertőtlenítő hatású szappannal töltöttük
fel.
- Az épületek fertőtlenítő takarítását napi rendszerességgel végezzük, fokozottan ügyelve
a tisztaságra. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek
(pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő
hatású szerrel naponta többször fertőtlenítésre kerüljenek.
- Az Egyetemet kizárólag tünetmentes oktató, dolgozó, hallgató és vendég látogathatja.
A bejáratoknál érintésmentes lázmérőkkel ellenőrizzük a testhőmérsékletet. Az
intézmény jogosult a belépők hőmérsékletének ellenőrzésére.
Saját és mások biztonsága érdekében kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági intézkedéseket:
1. Viseljen maszkot!
2. Tartson legalább 1,5 méteres távolságot másoktól!
3. Mosson kezet meleg vízzel, szappannal alaposan és minél gyakrabban!
4. Alkalmazzon kézfertőtlenítőt!
5. Korlátozza a kontaktussal járó üdvözlési formákat (kézfogás, puszi, stb.) a járvány
idején!
6. Ne dörzsölje szemeit, ne nyúljon az arcához!
7. Használjon papírzsebkendőt, ha köhög vagy tüsszent! Alkalmazza a köhögési higiénés
szabályokat! A használt zsebkendőt dobja a hulladékgyűjtőbe!
8. Fertőtlenítse a gyakran használt tárgyakat, felületeket (számítógép billentyűzet,
kilincsek, stb.)!
9. Szellőztessen minél gyakrabban!
10. Lehetőség szerint kerülje a tömeget közlekedése során és szabadidejében!
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak, dolgozónak
vagy látogatónak, 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 tünetekről is
beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint
például:
• émelygés,
• hányás és/vagy
• hasmenés.
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és
kövesse az utasításait. Tájékoztassa továbbá az Egyetemet a koronavirus@mke.hu email címen!
Hallgatói nyilatkozat
A hallgatók beiratkozáskor, illetve a művésztelepi gyakorlat megkezdése előtt írásbeli
nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldi
országban. Ha igen, a hallgatót nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási
korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról.
További információt a járványügyi helyzettel kapcsolatban hozott döntésekről és ajánlásokról
ITT talál.
Mindenkinek sikeres félévet kívánunk! Vigyázzanak magukra és egymásra!
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