
Vezetőségi határozat a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetről 

 

A 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet következtében a Szakkollégiumban lakók egészsége és a 

további, ezzel kapcsolatos tervezés érdekében a Vezetőség és a Diákbizottság az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A veszélyhelyzet idejére, újabb utasításig az alábbi, rendkívüli házirendi pontok lépnek 

életbe. 

1. A Jezsuita Roma Szakkollégiummal tagsági, ill. tagsági jellegű jogviszonyban állók (a 

továbbiakban: szakkollégisták, kollégisták és albérlők) a koronavírus miatt kihirdetett 

veszélyhelyzet kapcsán kötelesek a Vezetőség által kért adatok és információk 

szolgáltatására az elmúlt időszak külföldi utazásairól, a Szakkollégiumból vidékre 

vagy hazautazásról, illetve visszaérkezésről szólnak. 

a. Az űrlap kitöltésének első határideje március 13. (péntek) 8:00 óra. 

b. A szakkollégista, kollégista valamint  albérlő felelőssége, hogy az 

adatszolgáltatásra vonatkozó határidőig jelzi utazásainak adatait az űrlapon. 

c. Az űrlap kitöltése utáni utazásokat (a kollégium elhagyását és a kollégiumba 

való visszaérkezést) a szakkollégisták és az albérlők kötelesek jelenteni az 

utazást megelőzően 24 órával az iroda@jrsz.hu címen. Aki nem tesz eleget 

adatszolgáltatási kötelezettségének, nem tartózkodhat az épületben. 

d. Az űrlap kitöltésének és a további adatszolgáltatásnak az elmulasztása súlyos 

szerződésszegésnek minősül, amely maga után vonhatja a szerződés 

felbontását. 

e. Az űrlap kitöltése azok számára is kötelező, akik utazásaik kapcsán még 

bizonytalanok. A bizonytalanságot az űrlapon jelezhetik. 

2. Azon lakók számára, akik nem tudják elhalasztani külföldi utazásukat, illetve 

utazásukat követően nem tudnak hazatérni (pl. Erasmus-hallgatók), valamint akik 

fertőzött területekről érkezőkkel találkoztak, 14 napon keresztül az épületben a 

szobájukon kívül gumikesztyű és orvosi maszk viselése kötelező.  

3. A közösségi terekre (könyvtár, udvari közösségi terem, kápolna, nagyterem, 

számítógépes terem) belépni tilos.  

4. A konyha és az étkező használatáról külön rendelkezést vezetünk be. Erről – és az 

ebben esetlegesen bekövetkező változásokról - külön e-mailben érkezik tájékoztatás az 

iroda@jrsz.hu címről. 

5. A közösségi programokon, rendezvényeken való részvétel kerülendő. 

6. Tömegközlekedés használata kerülendő. 
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7. A teammunka és a kurzusok folytatásáról a tanulmányi vezető a Diákbizottsággal 

kurzusvezetőkkel egyeztet. 

8. A Szakkollégiumban lakók nem hozhatnak be külsős vendéget az épületen belülre. 

9. Mindenkit, aki március 5. óta járt valamely koronavírus által veszélyeztetett 

országban, nyomatékosan megkérünk, hogy tartózkodjon otthon, és kerülje a 

Szakkollégium látogatását a hazatéréstől kezdődően két hétig, illetve kövesse 

figyelemmel egészségi állapotát, és napi háromszor mérjen lázat. 

10. Nyomatékosan megkérünk mindenkit, hogy amennyiben lehetséges, tervezett külföldi 

útját halassza el, és ne utazzon külföldre addig, amíg a hatóságok nem jelentenek 

javulást a vírus kapcsán. 

11. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy tartsa be az alapvető higiéniai szabályokat, 

működjön együtt a Vezetőséggel és Diákbizottsággal, és tegyen eleget az alábbi 

javaslatoknak. 

 

1. Figyeljünk arra, hogy ruháinkat még gyakrabban mossuk. 

2. Forró vízzel és mosogatószerrel mosogassunk el. 

3. Korlátozzuk a nagyobb rendezvényeken való részvételeinket a szükségesre, 

kerüljük a külföldre utazást, külföldiekkel való találkozást. 

4. A kollégiumba érkezéskor vagy forgalmas hely látogatása után,illetve WC-

használat előtt és után alaposan mossunk kezet; egyébként az óránkénti 

melegvizes szappanos kézmosás ajánlott.  

5. Kérünk mindenkit, hogy kéztörlésre lehetőleg a szobájában papírtörlőt 

használjon. Ha valaki mégis kéztörlő törölközőt használ, azt naponta mossa ki. 

Kéztörlésre és zuhanyzáshoz külön törölközőket használjunk. 

6. Szobánk kilincsét és a villanykapcsolókat szappannal és langyos vízzel mossuk 

le naponta háromszor. 

7. A folyosói ajtókat hagyjuk kinyitva, kerülve ezáltal a kilincs érintését. Ezzel 

egy időben fokozottan ügyeljünk arra, hogy a bejárati ajtó be legyen csukva. 

Saját szobánkat kulcsra zárjuk, ha nem tartózkodik bent senki. 

8. Óránként szellőztessük a saját szobánkat és a közösségi helyiségeket 

használatuk esetén. 

9. A közös mosdóhelyiségekben saját törölközőt használjunk.  

10. A külföldről hazaérkező lakókat arra kérjük, hogy az épület területén 

védőmaszkot viseljenek.  

11. Kerüljünk a szokásos üdvözlési formákat (kézfogás, puszi).  

12. Kerüljük az érintkezést, közös időtöltést egymással is. 

13. Idősekkel ne találkozzunk, ha tehetjük. Ha mégis muszáj, csak maszkkal, 

gumikesztyűvel. 

14. A szobákat gyakran takarítsuk, a Vezetőség bármikor tarthat ellenőrzést, ha 

nincs tisztaság és rend, a szoba lakója kontójára fertőtlenítő takarítást rendelhet 

el. 

 



Jelen határozatban foglaltak betartására felszólítjuk a Szakkollégiummal tagsági, tagsági 

jellegű vagy munkaviszonyban állókat. 

 

A 2019. augusztus 1-én aláírt házirend pontjai a jelen határozattól függetlenül változatlanul 

érvényesek.  

 

 

Jelen határozat a közzétételtől kezdődően visszavonásig érvényes. Jelen határozat 

kiegészíthető különös tekintettel arra, ha az operatív törzs újabb intézkedéseket rendel el. 

 

Budapest, 2020. március 16.  

 

Hámori Orsolya sk. 

rektor 

Sallai Jenő sk. 

a Diákbizottság elnöke 

 

 


