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20201113/1-es számú rektori utasítás
az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem járványügyi vészhelyzet idején
érvényes intézkedési tervére vonatkozóan

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektora Intézkedési Tervet rendel el a koronavírus járvány által okozott helyzet kezelésére.
1. §
A járványügyi veszélyhelyzet kezelése
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar és a Magyarországon élő más állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében az ország egész területére vonatkozó veszélyhelyzetet hirdetett ki,
mely 2020. november 4. napjától hatályos. Az Országgyűlés 2020. november 10-én elfogadta a
2020. évi CIX. törvényt a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről.
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (továbbiakban: Egyetem) elkészítette a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervét, folyamatosan kapcsolatot tart a megfelelő szervezetekkel, a Mazsihisz (a továbbiakban Fenntartó) és az ágazatilag illetékes minisztérium ajánlásainak és a jogszabályi módosítások figyelembevételével aktualizálja eljárásrendjét, amelynek
követése, betartása és betartatása minden egyetemi polgár számára kötelező. Az Egyetem minden
tőle telhetőt megtesz a járvány terjedésének megakadályozására.
Jelen intézkedési terv az Egyetem által fenntartott és üzemeltetett összes intézményre, illetve létesítményre (továbbiakban: Egyetem területe) kiterjedően alkalmazandó.
A vonatkozó, korábban e tárgykörben kiadott rektori utasításokban foglaltak, valamint az egészség megőrzését célzó egyéb utasítások betartása mindenki számára kötelező.
Az Egyetem területére kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy léphet be. A SARS-CoV-2 vírussal fertőzött vagy ilyen megbetegedésre gyanút adó tüneteket
mutató személy nem látogathatja az Egyetem épületét. Fertőzés vagy fertőzés gyanújának esetén
az illetékes háziorvos értesítése és utasításainak követése, szigorú megtartása indokolt.
Az Egyetem területére csak az a személy léphet be, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az
országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket, melyet testhőmérséklet méréssel az épületek
bejáratnál kell ellenőrizni. (Felelős: a Tanulmányi Hivatal irodai szolgálata)
A személyi higiéné betartása az Egyetem területére belépő minden személy részéről szükséges. Ez
magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást és/vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési
etikett  betartását, illetve a szájat és az orrot folyamatosan elfedő eszköz – amely lehet orvosi
maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk – (továbbiakban:
maszk) használatának betartását. Lévén fertőzéssel szemben esendő nyálkahártya, ajánlott a szem
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takarása (szemüveg, szemvédő általi) takarása is. Az Egyetem területére belépő minden személy
számára – hatodik életévét még be nem töltött kiskorú kivételével – kötelező az Egyetem egész
területén (az intézményeken belül zárt térben, illetve szabadtéri tartózkodás esetén is) a maszk viselése.
Az Egyetem alkalmazottjai folyamatosan kötelesek a maszk viselésére. Különös tekintettel az
olyan irodai helyiségekre, ahol ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik. Az ügyfélszolgálatot ellátó munkatársak esetében az egyetem biztosítja a váltó védőmaszkokat (felelőse: Főtitkár).
Az Egyetem területére való belépés alkalmával a kihelyezett  kézfertőtlenítő használata kötelező
(felelőse: Főtitkár).
A kockázatelemzési kérdőív kitöltése minden hallgató számára az első belépést megelőzően kötelező.
Az Egyetem bejáratainál magyar és angol nyelvű tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet az aktuális intézkedési protokollról (felelős: a társadalmi kapcsolattartásért és sajtókommunikációért felelős rektori titkár). A járványügyi helyzethez igazodva – indokolt esetben – a változásról a Neptun
rendszeren keresztül értesülnek a hallgatók. (felelős: Tanulmányi Hivatal vezetője)
A minél nagyobb fizikai távolság tartása az Egyetem területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában.
Az ügyintézők és a hallgatók közötti kapcsolattartásban az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszert kell alkalmazni. Különösen indokolt esetben személyes ügyintézést a rektor engedélyezhet. Az ügyintézéshez előre időpontot kell egyeztetni.
Az Egyetem területén a virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek használata fo lyamatos, különös tekintettel a gyakran érintett  felületek (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) fertőtlenítésére, melynek elvégzése legalább két óránként történik. (felelős:
Főtitkár).
Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés
esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. (felelős: oktatók, főtitkár, irodai alkalmazottak)
Az Egyetem területére olyan személy, aki tudomása szerint tartósan egy légtérben tartózkodott
olyan személlyel, aki COVID-19-fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkezett (azaz a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési tilalom áll fönn), kizárólag vagy a kérdőív ki töltését követő 14 napos távollét után vagy 5 napnál nem régebbi 2 db negatív PCR-teszt birtoká ban léphet be.
Az a személy, akinél tünetei alapján SARS-CoV-2-vírus általi fertőzés gyanúja állapítható meg, az
Egyetem területére nem léphet be. Ez alól kivételt képez minden olyan személy, aki orvosi igazolást mutat be arról, hogy a tünetei nem a koronavírus fertőzéssel függnek össze.
Pozitív PCR-teszt- vagy karanténkötelezettség esetén az oktatóknak és munkatársaknak haladéktalanul értesíteniök kell az illetékes szervezeti egység vezetőjét.
Az egyetemi hivatalok, illetve a szervezeti egységek vezetői haladéktalanul kötelesek értesíteni az
esetről a Rektori Hivatal vezetőjét, valamint kötelesek azonnal lefolytatni a kontaktszemélyek földerítését. A kontaktszemélyek nevét tartalmazó listát el kell küldeniük a Rektori Hivatalnak,
amely azt további intézkedés foganatosítása végett  eljuttatja a járványügyileg illetékes hatósághoz.
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A karantén feloldásáról a szervezeti egységnek szintén értesíteni kell az Egyetem Járványügyi
Munkacsoportját.
2. §
Digitális tanrend bevezetése
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 2020. szeptember eleje óta digitális távolléti oktatást
folytat. A továbbiakban is kizárólag ebben a formában folyik oktatás.
A hallgatók belépése az Egyetem területére további intézkedésig tilos. Ez alól kivételt képeznek a
rektori engedéllyel rendelkező PhD-hallgatók, az Egyetemmel demonstrátori és egyéb munkaszerződéssel rendelkező hallgatók, valamint az EHÖK tisztségviselői. Az engedélyt az Egyetemre történő belépéskor föl kell mutatni, a személyazonosságot a portán arcképes igazolvánnyal igazolni
kell. Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrend alkalmazandó.
Az oktatók és a munkatársak számára a munkavégzés az eddigi módon – lehetőség szerint home
office-ban – folyik.
3. §
Testületek működése
Az Egyetem értekezletei és testületi ülései, rendezvényei kivétel nélkül minden esetben online kerülnek megtartásra.
4. §
Épületüzemeltetés
Az Egyetem épületei munkanapokon legkésőbb 19.00 órakor zárnak, szombat-vasárnap és ünnepnap zárva tartanak.
5. §
Az egyetemi Könyvtár működése
Az egyetemi Könyvtár 2020. november 11-től bezár, a szolgáltatásai a digitális tanrend időszaka
alatt csak online érhetők el. (felelős: dr. Tamási Balázs könyvtárigazgató).
6. §
Oktatásszervezés
A tantárgyak követelményrendszerét és időbeosztását már 2020. augusztusában, szeptemberében
úgy kellett kialakítani, hogy a digitális tanrendre történő áttérés zökkenőmentes legyen.
Az egyes kurzusok, előadások, szemináriumok továbbra is online, az eredeti órarend szerinti időpontban, illetve E-learning formában kerülnek megtartásra.
A megfelelő online konzultációs lehetőséget a hallgatók számára minden esetben biztosítani kell.
7. §
A számonkérések tervezése
Az évközi és év végi számonkérések online formában bonyolítandók.
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םינברל ידומילל תודהיה הירגנוהב-שרדמיתיב הטיסרבינואה
§.8
Kollégiumra vonatkozó intézkedések
Az Országos Rabbiképző — Zsidó Egyetem nem tart fönn kollégiumot, így ezzel kapcsolatos intézkedéseket sem foganatosít.

Budapest, 2020. november. 13.
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