7 /2021. (IX. 30.) számú rektori-kancellári közös utasítás

A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEMEN ALKALMAZANDÓ JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEKRŐL,
RENDEZVÉNYEK MEGTARTÁSÁRÓL ÉS EGYÉB INTÉZKEDÉSEKRŐL szóló 6/2021. (IX. 13.) számú rektori
kancellári közös utasítás
módosításáról

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó járványügyi intézkedésekről, rendezvények
megtartásáról és egyéb intézkedésekről szóló 6/2021. (IX.13.) számú rektori-kancellári közös utasítás
a következőként módosul:
Módosító, kiegészítő rendelkezések
1. §

(1) Az utasítás 3.§ (4) bekezdése kiegészül a következővel: A maszk viselése az Egyetem területén
erősen ajánlott.
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(2) Az utasítás 3.§ -a kiegészül a következő bekezdésekkel:
(6) Amennyiben az egyetem hallgatója vagy munkatársa igazoltan Covid-19
megbetegedéssel fertőzött,
úgy köteles ezt haladéktalanul bejelenteni a
kancellaria@mome.hu email címre.
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(7) Az igazoltan fertőzött személy -amennyiben egészségi állapota megengedi- köteles
saját hatáskörben kontakt kutatást végezni. Azon személyek, akik szoros kontaktnak
tekinthetőek és
a) védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, nem kötelesek az intézménytől
távol maradni,
b) nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, úgy az érintkezéstől számított
14 napra erősen javasoljuk az önkéntes karanténba vonulást.
(8) Jelen utasítás hatálya alatt szoros kontaktnak tekinthetők a következő személyek:
a) fertőzöttel egy háztartásban vagy kollégium esetén közös kollégiumi
szobában élő személy;
b) a fertőzöttel közvetlen fizikai kapcsolatba került személy (pl. kézfogás
útján) vagy/és
c)

a fertőzöttel zárt légtérben maszk nélkül együtt tartózkodott (2 méteren
belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) személy.

(9) Amennyiben hallgató karanténba vagy jelen utasítás 3.§ (7) bekezdése szerint önkéntes
karanténba kerül, úgy a hiányzása a tanórák látogatása szempontjából igazolt
hiányzásnak minősül. Ebben az esetben az oktatók kötelesek elősegíteni a tanórák
pótlását, ugyanakkor az Egyetem nem biztosítja az órák online formában való
elérhetőségét a hiányzó hallgató számára.
(lO)Amennyiben munkavállaló jelen utasítás 3.§ (7) bekezdése szerint önkéntes
karanténba kerül, úgy a munkairányító jogkör gyakorlójának döntése alapján részére
szabadság vagy otthoni munkavégzés rendelhető el.
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Záró Rendelkezések

2.§
Jelen módosítás az aláírás napján lép hatályba majd a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

~~
Kun Zsuzsanna
vezé rigazgató/ka ncel Iá r
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