
 

 

Tisztelt Kollégák és Hallgatók! 

 

 

A koronavírus (2019-nCoV) 2020. március 4. napján igazoltan megjelent Magyarországon is, 

ezért szükséges, hogy a vírus terjedésének megelőzéséért intézményünkben is megtegyük a 

szükséges intézkedéseket. 

 

A hallgatók és az oktatók egészségének megóvása érdekében, a Magyarfenesre tervezett lel-

kigyakorlatot 2020 őszére vagy 2021 tavaszára halasztjuk el. Az idei tavaszi lelkigyakorlatról, 

az egészségügyi helyzet alakulását figyelemmel követve, később adunk tájékoztatást. 

 

A 2020 májusára és júniusára tervezett külföldi mobilitásokról később, a helyzet alakulására 

tekintettel adunk tájékoztatást. 

 

Az elkövetkező időszakban kérem az alábbiak fokozott betartását: 

 

1. A jelenleg külföldön tartózkodó munkatársak és hallgatók hazatérésük után 14 napig 
ne vegyenek részt főiskolai rendezvényeken, illetve ne látogassák a főiskola épületét. 

2. Hivatalos kiküldetésben munkatársak és hallgatók a rendelkezés visszavonásáig ne 
utazzanak külföldre és látogatót se fogadjanak a fertőzés terjedésével érintett orszá-
gokból. 

3. A főiskolán konferenciák a rendelkezés visszavonásáig nem tarthatók. 
4.  A külföldről érkező és a kiutazást tervező oktatók és hallgatók halasszák el a mobili-

tás időpontját egy későbbi időpontra. Az intézményi koordinátor egyeztessen az érin-
tettekkel. 

5. Kérek mindenkit az alapvető higiéniai szabályok fokozott betartására, a gyakori és 
alapos kézmosásra, a mellékhelyiségekben elhelyezett fertőtlenítőszer használatára 
és a rendszeres szellőztetésre.  

6. A technikai dolgozók tartsák és tartassák be az intézményekben, kollégiumokban az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlását: vírusölő szer használatával rendszere-
sen takarítsanak és fertőtlenítsenek a közös helyiségekben. 

7. Felhívom minden munkatárs és hallgató figyelmét a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott rendelkezéseire és azok 
pontos betartására. 

8.  Aki láz, köhögés, torokfájás, levertség tünetét tapasztalja, maradjon otthon és érte-
sítse háziorvosát vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ +36-80-277-455 
vagy a +36-80-277-456 zöldszámait. 



9. Kérem az oktatókat, hogy kurzusaikon tájékoztassák a hallgatókat, hogy a személyes 
oktatás esetleges felfüggesztése esetén milyen módon érhetik el a szükséges tan-
anyagot. 

10. Kérem, hogy azok a munkatársak és hallgatók, akik olyan területen jártak, ahol az új 
koronavírus közösségi terjedését igazolták, illetve, akik fertőzött személlyel kapcso-
latba kerülhettek, az mellékelt nyomtatványt juttassák el a rektor@pphf.hu címre. 

 

A fenti intézkedések a kollégiumra is érvényesek. Kérem a kollégiumvezetőt, hogy tájékoz-

tassa a kollégium lakóit és tegye meg a szükséges lépéseket. 

 

A vírushelyzetről a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapja 

(https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus), valamint a kor-

mányzati tájékoztató honlap (https://koronavirus.gov.hu/) szolgál a legfrissebb és hiteles in-

formációkkal. 

 

Amennyiben további kérdések merülnének fel a fentiekkel kapcsolatban, kérem írjanak a rek-

tor@pphf.hu címre. 

 

 

Pécs, 2020. március 10. 

 

Üdvözlettel: 

 

Dr. Kovács Gusztáv 

rektor  
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