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Kedves Hallgatónk! 
 
 
Kérem, engedje meg, hogy hivatkozva az intézménylátogatás rendjér l és a járványügyi készültség idején 
alkalmazandó higiénés eljárásrendr l szóló 2020. szeptember 1-t l hatályos 14/2020. számú rektori és 
kancellári együttes utasításban (továbbiakban: rektori utasítás) foglalt el írásokra, az alábbiakról 
tájékoztassam.  
 
A Pécsi Tudományegyetem a koronavírus világjárvány tovább terjedésének megel zése érdekében a 
fokozott el vigyázatosságot tartja szem el tt, mely lehet vé teszi, hogy a járvány tovább terjedésének 
lassításához mindannyian egyénileg hozzájáruljunk.  
E törekvésünk többek között az alábbi el írások együttm ködésünket kifejez  betartását kívánja meg 
mindannyiunktól:  
 
1./ A rektori utasítás 6. § (1) bekezdésében foglalt el írás szerint kérem, hogy a kockázatok csökkentése 
érdekében szíveskedjék kitölteni az elektronikus úton megküldött kockázatsz  online kérd ívet és 
betartani annak utasításait.  
 
2./ A rektori utasítás 6. § (3) bekezdése értelmében:  
A magyar nyelv  képzésekben résztvev  hallgató a kérd ívben feltett kérdésekre adott egyetlen „igen” 
válasz esetében is, azonnali hatállyal felhívni köteles az Egyetem által m ködtetett PTE Hotline 
telefonvonalat. A nemzetközi képzésekben résztvev  hallgató a kérd ívben feltett kérdésekre adott 
egyetlen „igen” válasz esetében is telefonhívást kap az Egyetem által m ködtetett PTE Hotline 
telefonvonalról. 
 
3./ Kiemelten fontos, hogy a rektori utasítás 6. § (5) bekezdésben foglaltak szerint, amennyiben a 
kockázatsz  kérd íven adott válaszaiban bármilyen változás következik be, úgy a hallgató 
haladéktalanul köteles értesíteni az Egyetemet, a változásbejelentés módja a kérd ív ismételt kitöltése. 
 
4./ Felhívom szíves figyelmét, hogy a rektori utasítás 5. § (2) bekezdésében foglalt el írás szerint:  
„Az Egyetem területén a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kend , 
továbbiakban: maszk) viselése kötelez .” 
 
Tisztelettel kérem, hogy a járványügyi higiénés el írásokat szíveskedjék maradéktalanul betartani!  
 
Bízom együttm ködésében, amellyel mindannyian hozzájárulhatunk a járvány terjedésének 
megel zéséhez, valamint a hallgatótársai, oktatói és oktatássegít i egészségének védelméhez.  
 
Jó egészséget kívánva,  
 
Tisztelettel,  
 
 

Dr. ÁGOSTON István   
adjunktus,  
dékáni megbízott 


