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tanévre kiadott járványügyi intézkedési tervének
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mKTORl uTAsÍTÁs

A Veszprémi Érseki Főiskola által 2021. szeptember 13-án ű/G/sőo#cífá#./G/dc7űíe//áfá§ egész§e'g#gy!.
vó/scíg7z€/)/ze/ sorá7i  főrfe'#ő megszervGze'§e'%ez a 2021 /2022. tanévre kiadott járványügyi  intézkedési
terve - tekintettel a járvány negyedik hullámának rohamos teijedésére, a napi új  eset- és halálozási
számokra -az alábbiakban módosul.

1.  Általános rendelkezések
1.1.  A  2021.  augusztus  30-án  kiadott  ágazati  ajánlás  alapján  a  2021/2022.  tanévet  a  Főiskola

alapesetben továbbra is normál munkarendben, je]enléti oktatás keretében folytatja.
1.2.  Jelen  rektori  utasítás  és  módosítás  a  VÉF  összes  működési  és  képzési  helyére,  valamint

intézményére/létes ítményére, feladatellátás i helyére kiteij ed.
1.3.  A Főiskola területére és épületeibe kizárólag egészséges, a koronavírus-megbetegedés tüneteit

nem mutató személy léphet be.
1.4.  A VÉF területén -a közös helyiségekben (folyosók, aula, kápolna, könyvtár),  illetve egyéb

olyan zárt terekben és a szabadtéri, épületekkel  szorosan körülzárt olyan területeken,  ahol
nem megoldható a 1,5-2 méteres távolságtartás -2021. október 26|tó] kötelező az orvosi
vagy munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült, az orrot és az arcot
elftdő maszk viselése.

1.5.  A maszk viselése az irodai, konyhai, a tanszéki és egyéb, kizárólag a Főiskola munkavállalói
által használt terekben -ügyintézési időn kívül -erősen ajánlott, de nem kötelező.

2.  A tanórák látogatása és a hallgatói ügyintézés
2.1.     A  Főiskola  továbbra  is  ]ehetővé  teszi  az  egyes  kuHusok digitá]is  vagy  hibrid  oktatási

rendben történő megtartását, amemyiben azt az egyes kuzusok oktatói (tantárgyfelelősei)
-a szakfelelős vagy a tanszékvezető hozzájárulásával -indokoltnak, célszerűnek ítélik meg.

2.2.     A tanszékvezető és/vagy szakfelelős javaslatára a rektor elrendelheti a digitális oktatási rendet
nem csak egy-egy kurzus, hanem egy teljes szak vonatkozásában is.

3.Aszakmaigyakorlatokggyakorlatiképzésekmegva]ósításávalkapcsolatosintézkedések
3.1.  Külső partnemél végzett szakmai gyákorlat (tanítási gyakorlat, terepgyakorlat) esetén az ott

előírt járványügyi szabályokat kell betaftani.
4.  Rendezvények, egyéb programok megtartására irányu]ó intézményi intézkedések

4.1.  A Főiskola területére védettségi igazolvány nélkül kizárólag előreváltoq ülőhelyes nézőtérrel
megrendezett  esemény,  kulturális  rendezvény,  egyéb  konferencia-előadások  látogatása
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