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COVID intézkedések 

Házirend kiegészítés 
vendégek, szakkollégisták részére 

2021. szeptember 1-től. 

 

Magyarországon a koronavírus terjedésének megakadályozására a Szakkollégium 

igazgatósága az alábbi fokozott higiéniás rendelkezéseket hozza, melyek betartása minden 

vendégnek és szakkollégistának (továbbiakban bentlakó) kötelező. 

 

Általános szabályok: 

1. A Szakkollégium épületeiben: a távolságtartás és közösségi terekben a maszkviselet 
ajánlott valamint a koronavírus betegség tüneteivel (vagy hordozásának magasfokú 
kockázatával) nem szabad belépni szakkollégiumi helyiségbe, közösségbe. 

2. A Szakkollégiumba csak koronavírus védettséggel rendelkező személy léphet 
be/költözhet be.  

 

Minden bentlakónak fokozottan ügyelni kell a Szakkollégium tisztaságára. Különösen a 

lakásokban és a közösségi terekben is.  

A tüsszentési, orrfújási higiéniás protokoll betartása fokozottan kötelező! 

 

A Szakkollégium közösségi terei: 

- kápolna 

- D-ép. társalgó 

- szemináriumi terem 

- padlásterem 

- közös konyha 

- iroda 

- (Bárka-pince) 
 

A lakásokon kívül, a Szakkollégium zárt közösségi helységeiben lehetőség szerint  

- tartani kell az egymástól való 1,5 m-es védőtávolságot; 
- arcot eltakaró maszk szabályos viselése kötelező; 
- a teremben maximált létszámon felül tartózkodni nem lehet; 
- védettségivel rendelkező vendéget csak itt lehet fogadni. 
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A Szakkollégium feladatai: 

A Szakkollégium zárt közösségi tereinek gyakran érintett felületeinek a napi virucid 

fertőtlenítése és átszellőztetése.  

 

A Szakkollégium bejárati kilincseinek  (utcai kapu, lápcsőházi bejáratok, közösségi terek ajtajai) 

és a lépcsőházak korlátainak, villanykapcsolóinak napi virucid fertőtlenítése. 

A Szakkollégium épületeinek bejárataihoz fertőtlenítőszerrel átitatott lábtörlők kerülnek 

kihelyezésre, melyek belépéskori használata kötelező. 

A Szakkollégium épületeinek bejárataihoz alkoholos virucid kézfertőtlenítőszereket helyez ki. 

Minden belépő bentlakónak és azok vendégeinek belépéskor a kézfertőtlenítőszerek 

használata kötelező. 

 

A Szakkollégium minden lakásba lázmérőt biztosít. Lépcsőházanként pedig egészségügyi 

dobozokat helyez ki, amelyben lázcsillapító, sebtapasz stb. található. A gyógyszereket minden 

bentlakó csak saját felelősségére veheti igénybe. 

Az egészségügyi dobozok helyei: 

- A-lépcsőház: emelti folyosó 
- C-lépcsőház: szemináriumi terem 
- D-lépcsőház: földszinti társalgó 

 

ELKÜLÖNÍTŐ, BETEGLAKÁS D/202-es lakás 

A D/202-es a Szakkollégium elkülönítő beteglakása. A beteglakásban csak tünetekkel 

rendelkező szakkollégista mehet be. A D/202-es lakást minden szakkollégista lakáskártyája 

nyitja. A beteglakásba annak a szakkollégistának kötelezően kell bevonulnia, aki járvány 

bármelyik tünetét produkálja, de különösen magas láz, köhögés, légszomj, íz- és szaglásvesztés 

tünetek esetében. 

A beteglakásba beköltöző szakkollégistát a beteglakás ajtajára kifüggesztett protokoll szerint 

kell kezelni! 

 

Vendégek fogadása 

A szakkollégiumba külsős vendéget/látogatót csak nagyon indokolt esetben és szigorú 

szabályok mentén lehet fogadni. Csak teljesen tünetmentes, egészséges, védettséggel 

rendelkező vendéget lehet fogadni! 

Vendéget csak a közösségi helységben lehet fogadni, vendég a szakkollégiumi lakásba nem 

mehet be. 
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A vendégnek a szakkollégium épületébe való belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítővel kezet 

kell fertőtleníteni. Maszk viselése kötelező. 

A szakkollégista egy időben csak 1 fő vendéget fogadhat 8.00 óra és 22.00 óra között. 

 

A bentlakók feladatai: 

A bentlakók a saját lakásaik takarításáról, tisztán tartásáról és virucid fertőtlenítéséről maguk 

gondoskodnak. A fertőtlenítéshez a Szakkollégium kellő mennyiségű fertőtlenítőszert biztosít 

a lakásokhoz. Fontos a lakás gyakran használt felületeinek napi szintű rendszeres 

fertőtlenítése. 

 

A Szakkollégium lakásaiba virucid hatású kézfertőtlenítőket és kézmosókat is biztosít. Ezek 

használata a bentlakók kötelessége. 

 

Amennyiben bármilyen tünetet tapasztal magán a bentlakó, ami a fertőzéssel összefügghet 

haladéktalanul költözzenek át a D/202-es beteglakásba és azonnal jelentsék a Szakkollégium 

igazgatóságának: 

Németh Béla szakkollégiumi titkár 30/618 3910; C/201-es lakás 

Gaspari Gábor igazgató: 30/500 23 59 

Dr. Szremácz Renáta, szakkollégiumi üzemorvos (Váci Mihály út 1. szám alatti háziorvosi 

rendelő) 

Rendelési idő: Hétfő 08:00 - 12:00; Kedd 13:00 - 18:00;  Szerda 08:00 - 12:00;  

Csütörtök 13:00 - 16:00; Péntek 08:00 - 12: 

Rendelési időben hívható telefonszám: 06-94-900-870 

Mobil (rendelési időn kívül, sürgős esetben!!): 06-70-272-1687 

 

Szombathelyen a központi orvosi ügyelet (Szombathely, 11-es huszár út 6.) H-P: 16.00-8.00 

hétvégén 0-24.  94/900-919 

Segélyhívó: 112 

NNK koronavírus vonal: 80/277 455 és 80/277 456 

 

Szombathely, 2021. szeptember 1. 

 

      

       Gaspari Gábor 

       igazgató 

mailto:szakkollegium@martinus.hu
http://www.szakkollegium.martinus.hu/

