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20210305/1-es számú rektori utasítás
az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem járványügyi vészhelyzet idején
érvényes intézkedési tervéről rendelkező 20201113/1-es számú rektori
utasítás szigorítására vonatkozóan
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektora a SARS-CoV-2 okozta járvány harmadik hullámára tekintettel, fenntartói kérésre és kifejezett államtitkári utasításra, azonnali hatállyal a következő szigorításokat rendeli el.
1. §
A higiéniás szabályok szigorítása
Az OR-ZSE területén az Egyetem polgárai és vendégei kizárólag minimum FFP2-es (KN95-ös)
szabványú, a szem kivételével az arc összes nyálkahártyáját (orr, száj) széles felületen védő maszkban tartózkodhatnak. Aki ilyen maszkkal nem rendelkezik, az köteles arcát elfedő, textil alapú
maszk és arra szakszerűen fölhelyezett orvosi („műtős”) maszk együttes védelmében a legrövidebb úton a Könyvtárba eljutva ott megfelelő maszkot vételezni.
A maszk viselése folyamatosan kötelező. A maszk kizárólag ivás és evés céljából, átmenetileg ve hető le olyan helyiségben, ahol a maszk nélküli személyen kívül más nem tartózkodhatik. A
maszklevételt követően a helyiség minimum három percen keresztül alaposan átszellőztetendő.
2. §
A hivatalok és más szervezeti egységek működésének fő szabályai
Az Egyetem összes hivatala és minden szervezeti egysége továbbra is kizárólag távolléti formában
(home office-ban) működik. Ez alól a megkötés alól a hivatal- és szervezeti egységvezetők – szigo rúan egy-egy alkalomra vonatkozó külön rektori engedély birtokában – szükség indokolta esetben, négy órát meg nem haladó időre, önmagukat vagy egy-egy az utasítási jogkörükben alkalmazott munkatársukat mentesíthetik. A hivatal-, valamint a szervezeti egységvezetők veszélyeztetett
csoporthoz tartózó, tehát 65 éven feletti, vagy krónikus betegségben szenvedő munkavállalót nem
bízhatnak meg helyszíni munkával: az érintett  munkatársak kizárólag távolléti munkavégzésre
kötelezhetők. A helyszíni munkavégzés tilalmával érintett  személynek tekintendő továbbá az
olyan munkavállaló is, aki igazoltan veszélyeztetett  csoportba tartozó személlyel él járványügyi
szempontból értett  életközösségben. A hivatal- és szervezeti egységvezetőknek törekedniök kell
továbbá a megkerülhetetlen, másképpen meg nem oldható, helyszíni jelenlétet igénylő munkákat
elsődlegesen olyan munkavállalóra bízni, aki a covid19-betegséggel szemben bizonyíthatóan immunitást szerzett. A kiválasztás során az oltóanyag révén szerzett védettség a megbetegedés útján
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szerzett  immunitással szemben előnyben részesítendő. A munkavállaló ezzel kapcsolatos egészségügyi adatközlésre kötelezett, azt nem tagadhatja meg. A közölt adatokat a hivatal- és szervezeti
egységvezetők kötelesek a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek (elsődlegesen is: a 2011. évi
CXII. törvénynek, valamint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak [EU] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló, 2016/679 számú rendeletének, valamint a 95/46/EK irányelvnek [röviden: a
GDPR-nak]) megfelelően kezelni.
3. §
Az épületben folyó fölújítási munkákra vonatkozó szabályok
Az egyetemi épületben folyó fölújítási munkálatokat felügyelő személy törekedjék arra, hogy egyegy munkaterületen csak az adott munkafázisban résztvevő, ahhoz föltétlenül szükséges szakemberek, szakmunkások tartózkodjanak. A munkát végző szakembereket, szakmunkásokat az Egyetem polgárai négy méternél kisebb távolságra csak indokolt esetben, rövid időre, a munkavégzést
elősegítendő vagy ellenőrizendő közelíthetik meg. A folyamatos maszkviselés kötelessége természetesen ekkor is fönnáll.
4. §
A könyvtár munkatársaira vonatkozó különleges szabályok
A könyvtár raktáros munkatársai közül a fölújítási munkálatokat elősegítendő, illetve felügyelendő kettő-kettő tartózkodhatik egy adott időben az épületben. E munkatársak várakozás esetén az
olvasóteremben, egymástól legalább öt méteres távolságban kötelesek tartózkodni. Az Egyetem
épületében való tartózkodásuk teljes időtartamában kötelesek a fentiekben meghatározott egészségügyi maszkjukat viselni, azt kizárólag táplálkozás céljából vehetik le. Ivás és étkezés céljából
olyan helyiségbe, vagy épületrészbe kötelesek külön-külön visszahúzódni, ahol velük egy légtér ben más személy nem tartózkodik. A maszk levételét, majd újbóli fölöltését követően a szellőztetésre vonatkozó szabálynak ebben az esetben is érvényt kell szerezniök.
A könyvtár restaurátor dolgozói közül kettő-kettő kizárólag a harmadik forrásból finanszírozott
projektmunkával kapcsolatos pályázati tevékenység megvalósítása érdekében a munkafolyamatoknak megfelelő rendben tartózkodhatik az épületben. A maszkra és a távolságtartásra vonatkozó
szabályok rájuk is teljes mértékben érvényesek.
A könyvtár igazgatója hetente legföljebb két alkalommal, eseti jelleggel, a munkafolyamatokat ellenőrizendő, szükségessé váló intézkedéseket meghozandó léphet a könyvtár területére. Minden
más esetben kizárólag külön rektori engedéllyel, illetve eseti rektori utasításra. A könyvtár igazgatója köteles az épületben tartózkodásának idejét a föltétlen szükséges időtartamra korlátozni. Tá volléti úton (home office-ban) is ellátható szervezési, adminisztrációs, ellenőrzési feladatokat nem
végezhet.
5. §
A Rektori Hivatal vezetőjére vonatkozó különleges szabályok
A Rektori Hivatal vezetője heti két alkalommal kapcsolattartás és az intézményi levelezést végzendő külön rektori engedély nélkül is az Egyetem területére léphet. Minden más célból és alkalom mal csak rektori engedéllyel tartózkodhatik az Egyetem területén.
A hivatal- és egységvezetőknek hagyományos (nem digitális) úton érkezett leveleket a Rektori Hi-
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vatal Vezetője digitalizált formában az Egyetem végpontok közötti titkosításra épülő e-mailrendszerén keresztül küldi meg.
6. §
Az Egyetem informatikai rendszerét felügyelő technikusra vonatkozó különleges szabályok
Az Egyetem informatikai rendszerét felügyelő technikus kizárólag a számítógépes hálózat, valamint a digitális távoktatást biztosító szoftverek (Neptun, LiveWebinar, alfaview) és hardverek felügyelete miatt szükséges esetekben, célból és időtartamban tartózkodhatik az Egyetem területén.
7. §
Az Egyetem épületében történő dokumentumfilm-forgatásra vonatkozó különleges szabályok
Yariv Mozer izraeli rendezőnek előreláthatóan március 14-re adott forgatási engedély azzal a járványügyi kikötéssel marad érvényben, hogy minden a forgatásban részvevő személy a fentiekben
meghatározott egészségügyi maszkot köteles ölteni. Azt kizárólag a technikailag föltétlenül szükséges ideig és csakis az a személy veheti le, aki éppen beszél. A mikrofont tartó személy ebben az
esetben legalább három méteres távolságban helyezkedjék el, a többiek pedig három és fél méter
vagy annál is nagyobb távolságra. A beszéddel kísért forgatási jeleneteket követően az adott termet, illetve folyosószakaszt legalább három percen keresztül jól át kell szellőztetni. A pincében
történő forgatáskor helyszíni élőbeszéd nem engedélyezett.
Kelt Budapesten, 2021. március 5. napján.

.................................................................…
Prof. Dr. Vajda Károly
rektor
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