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1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA
Az NJE KVK Mészöly Gyula tér 1-3. alatti oktatási intézményének intézkedési terve
a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet idején

2. KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK
-

3. AZ UTASÍTÁS ÁLTAL HATÁLYTALANÍTOTT SZABÁLYOZÁSOK
-

4. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET
Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Mészöly Gyula tér 1-3. alatti
oktatási intézménye

5. A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA
Az NJE KVK Mészöly Gyula tér 1-3. alatti oktatási intézményének intézkedési terve
a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet idején
Az ITM Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága által
megfogalmazott ágazati ajánlást a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során
szükséges alkalmazni, annak a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsájtását követően
azonnal. Az ágazati ajánlás érvényes a felsőoktatási intézmény összes működési és képzési helyére.
1. Általános szabályok
AZ EDDIG HASZNÁLT FŐBEJÁRATOT (Mészöly Gyula téri főkapu és porta), AMELY
MOST CSAK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA BEJÁRATA, SZIGORÚAN TILOS
HASZNÁLNI MIND A DOLGOZÓKNAK, MIND A HALLGATÓKNAK, MIND A
VENDÉGEKNEK!
A felsőoktatási intézmény épületeit csak kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés
tüneteit nem mutató személy látogathatja. Tilos az intézménybe belépni az 1. melléklet szerinti
tünetek esetén.
Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát alkalmazzuk,
az online oktatási rend speciális esetekben vezetjük be.
A személyi higiéné betartása a felsőoktatási intézmény területén mindenki számára kötelező
(gyakori szappanos kézmosás, alkoholos kézfertőtlenítés, a köhögési etikett betartása, az arc
felesleges érintésének kerülése). Az intézményeken belül zárt térben, illetve szabadtéri
rendezvényeken a maszk használata kötelező! A maszkot és szükség esetén a kesztyűt mindenki
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saját maga számára köteles biztosítani, míg a fertőtlenítő szerekről és eszközökről a Kar
gondoskodik.
A gyakran érintett felületek igénybevétel szerint, de legalább két óránként fertőtlenítésre
kerülnek (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.).
Zárt térben kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású
természetes szellőztetésre.
A honlapon keresztül és a hirdető- és útbaigazító táblákon megfelelő tájékoztatást adunk az új
típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, korlátozásokról, az oktatók ügyfél
fogadási rendjéről.
A kontakt tanórákon kívül a hallgatókkal és az oktatásban érintettekkel történő kapcsolattartás
folyamatos módja az elektronikus levelezés és a telefonos egyeztetés.
Postai úton érkezett küldemények 24 órás várakozás után bonthatók fel, időközben a tárolásuk a
higiénés szabályok betartásával, elkülönítetten történik.
2.Az NJE KVK Mészöly Gyula téri oktatási felületei KIZÁRÓLAG a létesítmény
munkaidőben nyitva tartott Talfája köz és a Cserhalom utca sarkán kialakított ÚJ
KISKAPUJÁN, a mellette lévő motoros kapun, vagy a Vacsi közi bejárón keresztül érhetők
el.
A létesítmény udvarán útbaigazító táblák segítik a tájékozódást. Egyéb időszakban az érintett oktató
a hallgatók bejutását kaputelefonos távnyitással biztosíthatja. A kar dolgozói és oktatói szintén
ezeken az útvonalakon jutnak be a tanügyi épület KVK által használt részeibe és
termesztőfelületekhez.
A hallgatók részére az udvarból nyíló pihenőszoba kerül kialakításra. A hallgatók a „régi”
tanügyi épületbe csak és kizárólag oktatói felügyelettel léphetnek be, amennyiben azt az
oktatási csoport nagysága illetve a speciális gyakorlatra kialakított laborhelység
szükségessége indokolja! A „régi” tanügyi épület KVK által használatban maradt I. emeleti
helységei CSAK ÉS KIZÁRÓLAG OLYAN IDŐSZAKBAN KÖZELÍTHETŐEK MEG,
AMIKOR AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁNAK NINCS TANÓRAI SZÜNETE! AZ EGYETEMI
HALLGATÓK ÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS DIÁKOK ÉRINTKEZÉSÉT MINDEN
ESETBEN EL KELL KERÜLNI ILLETVE MEG KELL AKADÁLYOZNI!
A továbbiakban a fent részletezett fizikai távolságtartás és személyes higiéné betartása szerint
járnak el az oktatás és az intézményben tartózkodás idején.
A tanórák megkezdése (elméleti és gyakorlati egyaránt) előtt a hallgatók minden esetben
jelenléti kérdőív kitöltésével nyilatkoznak arról, hogy egészségesek, koronavírus megbetegedés
tüneteit nem mutatják, és ilyen személlyel kontaktusba nem kerültek (2. melléklet kérdőív szerint).
Az oktatási épületekbe és a termesztőberendezésekbe a hallgatók csak az érintett oktató kíséretében,
és dokumentált testhőmérést követően léphetnek be!
A hallgatók, dolgozók és oktatók igény szerint - az épület köznevelési intézmény által használt
élelmezési egységei (büfé és ebédlő) helyett –a közelben elhelyezkedő élelmiszerboltokat és
vendéglátó egységeket keressék fel. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA BÜFÉJÉT ÉS ÉTTERMÉT
LÁTOGATNI TILOS!
2.a.A tantermi tanórákon a terem kapacitásának figyelembe vételével, lehetőség szerint a min. 1,5
méteres védőtávolságot alakítjuk ki. A maszk viselése kötelező.
Az oktatás során érintett tantermek fertőtlenítésének elvégzése tanítási időn kívül a beosztott
takarítónő, tanórák végén az érintett oktató, vagy az általa megbízott személy (tanszéki ügyintéző)
feladata, különös tekintettel a gyakran érintett felületekre.
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A tantermi előadásokon és gyakorlatok során használt eszközöket – amennyiben azokat nem
károsítja – a gyakorlatvezető oktató, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület
fertőtlenítőszerrel tisztítja le az óra végeztével.
A folyosók, lift, lépcsőház és mellékhelyiségek takarítása és folyamatos fertőtlenítése a beosztott
takarítónő feladata, a gyakran érintett felületekre különös tekintettel. A virucid szerekkel történő
kézfertőtlenítés a tantermekben és a közlekedő folyosón is folyamatosan biztosított.
2.b. A szakmai gyakorlatok az NJE KVK Mészöly Gyula téri területén, illetve felsőbb éveseknek
külső partnereknél kerül megszervezésre. A 7. féléves hallgatói szakmai gyakorlatokjórészt külső,
és együttműködési megállapodásokban rögzített partnereknél valósulnak meg.
A Mészöly téren szabadföldi, vagy tágas és jól szellőző termesztő berendezésekben végzett
gyakorlatokat szervezünk. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra
a fentebb részletezett általános személyi higiénés rendszabályok vonatkoznak.
A szakmai gyakorlat megkezdése előtt a hallgatóknál el kell végezni a testhőmérséklet mérését,
melynek kivitelezése és dokumentálása a jelenléti kérdőív kitöltése mellett a gyakorlatvezető
feladata. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy virucid kézfertőtlenítés
A kötelező munka- és balesetvédelmi oktatásra is ekkor kerül sor. A gyakorlaton a hallgatók
beosztásánál a védőtávolság megtartását maximális figyelembe vesszük. A gyakorlat során a maszk
használata kötelező.
A szakmai gyakorlatok során használt eszközöket a gyakorlatvezető oktató, vagy az általa
megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítja le.
A maszk viselése és a fent részletezett járványügyi előírások betartása a hallgató felelőssége.
Amennyiben a hallgató a fenti szabályokat nem tartja be, a tanórák látogatását és a gyakorlatok
teljesítését az oktató megtagadja!
A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső
gyakorlóhelyen is be kell tartani. Erről a külső gyakorlati helyeket a gyakorlatvezető oktató
előzetesen írásban tájékoztatja.
2.c. Az évközi szóbeli beszámoló előre tervezetten kerüljön meghatározásra a várható létszám
szerint, és a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek, ezzel biztosítva a
járványügyi szabályok betartását.
Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli
számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli
dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
A beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget
továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok
betartására.
2.d.A vizsgaidőszakban a számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató,
illetve oktató vehet részt (hallgatóknak bejelentkezés kérdőív kitöltéssel, belépéskor testhőmérés).
Dokumentálása a vizsgáztató feladata.
Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése kötelező. Rendszeres fertőtlenítés
elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön. A takarítás és fertőtlenítés rendje a
tantermi órákon előírtak szerint történik.
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Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum
két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezető oktatón kívül. Bizonyos, a vizsgázók által
közösen használt eszközöket minden használatot követően rövid behatási idővel rendelkező
felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni, ha ez nem lehetséges (billentyűzet, távirányító), ezek
használatához kesztyűt kell biztosítani, illetőleg ennek használatát kell előírni
3.Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a
felsőoktatási intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás
szükséges.
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1. számú melléklet
TILOS
az
intézmény
területére
belépnie
és
ott
tartózkodnia
annaka
hallgatónak/dolgozónak//látogatónak/ügyfélnek, 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!
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2. számú melléklet
COVID 19 Kérdőív az NJE KVK területére belépők részére
Név: __________________________________________
1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult
• láz vagy hőemelkedés (>37,5 C);

igen

nem

• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;

igen

nem

• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;

igen

nem

• torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,

igen

nem

• émelygés, hányás, hasmenés?

igen

nem

2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel?
igen
nem
3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el
koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
igen
nem
4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
igen

nem

5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?
igen
nem
Dátum: Kecskemét, 20__ . _____. ____.

8. IDŐBENI ÉRVÉNYESSÉG:
2020. szeptember 7-től a Kormány által kihirdetett egyészségügyi válsághelyzet idejéig.

Kecskemét, 2020. szeptember 4.

Dr. Palkovics András
dékán
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