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A veszélyhelyzet miatt az esetlegesen személyi kontaktust igénylő vizsga szervezése, lebonyolítása, 

értékelése komoly odafigyelést, fegyelmet kíván meg minden résztvevőtől. A fertőzésveszély minimalizálása 

érdekében az alábbiakban részletezett szabályokat szükséges betartani. 

 

1. Hallgatók kiértesítése 

a. A tájékoztatás a vizsga időpontjáról, menetéről  tartalmazzon információkat a COVID 19 

fertőzés elkerülésére vonatkozó utasításokról is. 

b. A nagyobb csoportosulás elkerülése érdekében, lépcsőzetes érkezési időpontot kell megadni (5-

10 hallgató egyszerre). 

c. Érkezéskor a hallgatók kapjanak maszkot, kézfertőtlenítőt (erről írásban tájékoztassák őket, és 

hívják fel a figyelmüket, hogy a maszk használata a vizsga idején, illetve az épületben való 

tartózkodás alatt kötelező). 

 

2. A hallgatók elhelyezése és a vizsgáztatás menete 

a. A terem nagyságától függően maximum 10-15 fő jelenléte ajánlatos. 

b. A hallgatók elhelyezése úgy történjen, hogy minden irányban legyen meg a 1,5-2 m távolság. 

c. A terem legyen jól szellőztethető. 

d. A vizsgát megelőzően és azt követően alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

végezni (beleértve a használati tárgyakat, asztalokat, székeket, stb.), alaposan ki kell szellőztetni 

a termeket, újabb hallgatókat csak ezt követően lehet ezekben a termekben fogadni. 

e. A közösen használt eszközöket (pl. prezenter) minden hallgató után fertőtleníteni kell, ahogy a 

kilincset is (60%-os alkoholos, vagy egyéb viricid hatású eszközfertőtlenítő javasolt). 

f. A hallgatók távozása a vizsga után szintén lépcsőzetesen történjen. 

g. Nem javasolt a közös eredményhirdetés. 

h. A terem elhagyása után az épület bejáratánál elhelyezett, lábbal nyitható, veszélyes 

hulladéktárolóba kell a maszkot tenni, majd alapos kézfertőtlenítés szükséges. 

 

3. Az oktatók és az adminisztratív személyzet 

a. Egy bizottság tagjainak száma maximum 3 fő legyen + jegyzőkönyvvezető. 

b. Az oktatók közt lévő távolság minimum 1,5-2 m legyen. 

c. Viseljenek maszkot, gumikesztyűt és legyen kézfertőtlenítő minden teremben, illetve a terem 

bejáratánál (oktatók +hallgatók részére). 



 

d. Készüljenek a tételek több példányban, a már kihúzott tételeket ne tegyék vissza (fertőzöttnek 

kell tekinteni legalább 24 óráig, amit dupla nylon zacskóban, vagy pl. két műanyag irattartóban 

/genotherm/ kell tárolni). 

e. A vizsgát követően alapos szappanos kézmosás és kézfertőtlenítő használata szükséges. 

f. A már nem használt maszkokat, kesztyűket a veszélyes hulladéktárolóba kell tenni (előbb a 

kesztyűt, majd a maszkot távolítjuk el, ezt követi a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés) 

 

4. Portás és takarító személyzet 

a. A portás viseljen maszkot és gumikesztyűt. 

b. Tartsa be a minimum 1,5-2 m távolságot a többi személyhez képest. 

c. A takarító személyzet használjon külön köpenyt, cipőt, maszkot és gumikesztyűt, valamint 

védőszemüveget a takarításhoz. 

d. A takarítás terjedjen ki a bútorzatra, használati tárgyakra, padlóra, ajtó és ablak kilincseire. 

e. A mellékhelyiségekben – alapos fertőtlenítő takarítás után – helyezzenek el elegendő WC-papírt, 

folyékony szappant, papírtörölközőt, kézfertőtlenítőt, melyek folyamatos pótlása biztosított 

legyen. 

 

5. Egyéb feladatok 

a. Javasolt a dolgozatok, tesztek e-learning rendszeren keresztüli, illetve elektronikus úton történő 

bekérése.  

b. A papíralapú dolgozatok esetén (szakdolgozat), a beadást követően 2-3 napi izolált pihentetés 

után javasolt azok javítása kesztyű és maszk használata mellett. 

 

 

Az eljárásrend Dr. Felszeghi Sára PhD egyetemi docens, foglalkozás-egészségügyi vezető főorvos szakmai 

ajánlásával készült a vizsgáztatók és a vizsgázó hallgatók egészségének védelme érdekében. 

 

 

Miskolc, 2020. május 19. 

 

 

 

Dr. Kiss-Tóth Emőke 

dékán, ME-EK 

 


