Hallgatói nyilatkozat (pre-triázs lap)

Megjelenés ideje: ….…………………év ………………………………….hó …………….nap …………..óra …………...perc
Az utóbbi egy hónapban járt-e külföldön?

( ) igen

( ) nem

Amennyiben igen: Magyarországra való visszatérés ideje: …………….. év …………………….. hó ………. nap
melyik külföldi államból érkezett: ………………………………………………………………………..
Képző / vizsgáztató intézet: ...……………………………………………………………………………………………………………
Hallgató neve (nyomtatott betűvel):….………………………………………………………………………………………………
TAJ: ……………………………………………….

Születési hely, idő: ………………………………………………………………

Aznap (lázcsillapító nélkül) mért testhő: ……………°C
1. Panaszok, tünetek:
Fennáll-e Önnél ÚJKELETŰ (2 héten belül kezdődött)
láz vagy hőemelkedés (≥ 37,5 °C)
fejfájás, gyengeség, izomfájdalom
hányinger, hasmenés
köhögés
légszomj
orrfolyás, torokfájás
szaglás/ízérzés elvesztése
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Amennyiben a fentiek közül fennáll olyan tünet, melynek oka egyértelműen ismert, és nem fertőzéses
eredetű (pl. allergia, migrén, Crohn-betegség stb.), akkor azt nem kell figyelembe venni (ez esetben a
válasz: nem). Hasmenés alatt 24 óra alatt legalább 3 híg széklet ürítését kell érteni.
2. Epidemiológiai anamnézis:
Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan (SARS-CoV2) koronavírus fertőzésben szenvedő
beteggel?
( ) igen

( ) nem

Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek karanténban kell lennie (SARSCoV2) koronavírus fertőzés gyanúja miatt?
( ) igen

( ) nem

Kell-e Önnek karanténban lennie jelenleg (SARS-CoV2) koronavírus gyanúja miatt?
( ) igen

( ) nem

Járt-e 14 napon belül külföldön?
( ) igen

( ) nem

3. Mikrobiológiai vizsgálatok: A tünetek fennállása óta történt-e Önnél koronavírus irányú
vizsgálat?
a, nem
b, igen, mégpedig

1. vizsgálat ideje, eredménye

2. vizsgálat ideje, eredménye

orr-garat törlet
egyéb minta

Nyilatkozat: büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az itt közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
….…………………………………………………………………..
hallgató aláírása

Teendők és értékelés:
A kérdőív csak az adott napra érvényes. A testhőmérséklet-mérést a képző intézet a helyszínen is
elvégezheti.
A kérdőívet a hallgató a pandémia ideje alatt minden egyes gyakorlatra / blokkgyakorlatra /
szemináriumra / vizsgára külön, (és naponta) kitöltve hozza magával, és érkezéskor adja le. A kérdőívet
online, fénykép formájában vagy papíralapon a képző intézet archiválja.
Amennyiben a kérdőív valamelyik kérdésére a válasz igen, vagy 37,5 °C-nál magasabb
testhőmérsékletet mértek, úgy a hallgató nem bocsájtható gyakorlatra / blokkgyakorlatra /
szemináriumra / vizsgára. (Amennyiben a fentiek közül fennáll olyan tünet, melynek oka egyértelműen
ismert, és nem fertőzéses eredetű (pl. allergia, migrén, Crohn-betegség stb.), akkor azt nem kell
figyelembe venni. Hasmenés alatt 24 óra alatt legalább 3 híg széklet ürítését kell érteni.)
Amennyiben történt mikrobiológiai vizsgálat, és a hallgatónál valamilyen tünet vagy pozitív
epidemiológiai körülmény, vagy egyéb egyéni mérlegelést indokló körülmény áll fenn, akkor
előzetesen (telefonos egyeztetést követően) foglalkozás-egészségügyi orvossal / háziorvossal kell
konzultálni a vizsgára bocsáthatóságról, aki szükség esetén infektológiai vizsgálatra irányíthatja a
hallgatót, vagy infektológiai véleményezést kérhet. Komolyabb panaszok esetén a hallgató (előzetes
telefonos egyeztetés útján) mindenképpen vegye fel a kapcsolatot foglalkozás-egészségügyi orvosával
/ háziorvosával / felnőtt ügyeleti ellátással / az ellátásban illetékes szakrendeléssel.
Részletesebben lásd az „Állásfoglalás egyetemi hallgatókkal kapcsolatosan
óvintézkedésekről a COVID-19 pandémia idején” dokumentum tartalmát.

szükséges

