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KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tisztelt Hallgatóink! 
 
A 2020/2021. tanév kezdése a járványügyi készültség jegyében zajlik. Oktatóink és 
hallgatóink egészsége, továbbá az átfertőződés esélyének minimalizálása érdekében 
tanszékünk kiemelt figyelmet szentel azoknak az intézkedéseknek, amelyek segítségével 
harcolunk a vírus ellen. 
Ebben a tájékoztatóban szeretném összefoglalni azokat a lényeges intézkedéseket, amelyek 
kiegészítik Egyetemünk járványügyi szabályzatait és a kifejezetten a tanszékünk által oktatott 
kurzusok vonatkozásában előírások, irányelvek. 
 

1. Hallgató és oktató egyarán kizárólag egészségesen érkezhet meg a kurzusokra. 
Amennyiben tünetet érzékelünk, azonnal a JOKT eljárásának megfelelően 
intézkedünk. 

2. Maximálisan törekszünk a higiéniás feltételek biztosítására, a folyamatos 
fertőtlenítésre. Ennek keretében minden öltöző és a tornaterem egyaránt 
rendszeresen fertőtlenített. Ennek érdekében bizonyos idősávokban üresnek kell 
maradnia az öltözőknek, amelyek a következők: 
Hétfő: 11:35-11:55 és 15:35-15:55 között 
Kedd: 11:35-11:55 és 14:35-14:55 között 
Szerda: 11:35-11:55 és 15:35-15:55 között 
Csütörtök: 11:35-11:55  
Fentiekhez illeszkedve a kiírt kurzusok kissé módosítva az alábbi időpontban 
kezdődnek: 
Korábbi kezdés: 10 óra helyett 9:55 és 12:00 helyett 12:10 és 14:00 helyett 13:55 és 
15:55 helyett 16:05. Kedden 15:00 helyett 15:10 

3. Az öltözői rend a következőképpen alakul.  
- Akinek a tornaterembe van kiírva az órája, az a 36 és 13-as öltözőt használhatják. 
- Akinek a rekortánra van kiírva, azok a 11 és 12-es öltözőt. 
- A 36-os és 11-es öltözőket azok használják, akiknek a vezetékneve A-M-ig 

kezdődik. 
- A 13-as és a 12-es öltözőket pedig azok, akiknek N-ZS-ig 
- A férfi öltöző ebben az időszakban női öltözőként funkcionál az oktatás ideje 

alatt, ne zavarja meg Önöket! A fiúk az alagsori konditeremben öltözhetnek. 
- A kulcsokat a portáról tudják felvenni, és az értékeiket hozzák el az órára, ne 

hagyják az öltözőkben (vagy zárják az öltözőket)!    
- További szempont, hogy egyidőben maximum 10 hallgató tartózkodhat az 

öltözőben tartva a védőtávolságot. Aki végzett, az jöjjön ki az öltözőből és menjen 
a kurzus helyszínére. Mind a terem, mind a rekortán/sátor ebben az időszakban 
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nyitva lesz, így NE várakozzanak előttük, hanem menjenek be a védőtávolságokat 
megtartva! 

- Az át- és visszaöltözés gyorsan haladjon, hogy ne legyen tömörülés sehol. 
 

4. A maszkokat az udvarra, illetve a tornaterembelépés pillanatában le lehet venni. Az 
elméleti órák alatt a viselése kötelező! Ha bárkinek maszkviseléssel kapcsolatos EÜ 
problémája van, kérjük, hogy előre jelezze az oktatójának. A mozgásos kurzusainkon 
a maszkhasználat nem javasolt, intenzív mozgás közben pedig TILOS! 

5. Az öltözőbe lépés előtt, majd a kurzusra történő belépés előtt KÖTELEZŐ a kéz 
fertőtlenítése. Erre a kari automata fertőtlenítők rendelkezésre állnak, illetve az 
oktatóinknál is lesznek minden esetben fertőtlenítő gélek. 

6. A használt eszközök fertőtlenítése spray segítségével, illetve az eszköz, használat 
előtti és utáni kézfertőtlenítéssel lesz megoldva.  

7. A kurzusok alkalmával akár elméleti, akár gyakorlati órarészről beszélünk, tartani kell 
a legalább 2 méteres védőtávolságot egymástól. Oktatóink és az oktatási anyag 
ebben az időszakban kerülni fogja a közvetlen kontaktussal járó mozgásformákat.  

  
További kérdések esetén, kérem forduljanak az oktatóikhoz bátran! 
 
Amennyiben a fenti szabályokat szigorúan betartják, úgy biztonságos tanulási környezetet 
tudunk kialakítani. Ha szükséges emlékeztessék, figyelmeztessék egymást! 
 
Köszönjük a felelősségteljes hozzáállásukat! 
 
Sok sikert kívánva a félévhez a testnevelési tanszék oktatói nevében,  
 
Budapest, 2020.09.04. 
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