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2. számú melléklet 

 

AZ ÜGYINTÉZÉS, VAGY VIZSGA NAPJÁN, MIELŐTT ELINDUL A 

OTTHONRÓL 

Az ügyintézés, vagy vizsgára indulás előtt (még otthon) ellenőrizze testhőmérsékletét, és ha az eléri a 

38 Celsius-fokot, akkor NE induljon el.  

Jelezze a vizsgaközpontban, hogy betegség miatt nem tud megjelenni, és haladéktalanul telefonáljon 

háziorvosának, vagy az ügyeletnek. 

AZ ÜGYINTÉZÉS, VAGY A VIZSGA ELŐTTI NAPOKBAN 

Figyelje magát, hogy jelentkeznek-e légúti fertőzés tünetei. Ehhez vegye igénybe az alábbi 

kérdőív kérdéseit: 

 

Koronavírus-fertőzési kockázat  A oszlop B oszlop 

Van-e láza? (38 ºC vagy annál magasabb testhőmérséklet) ☐ Igen ☐ Nincs  

Újonnan jelentkezett-e Önnél folyamatos köhögés? (egy óránál 

hosszabb ideig köhög, vagy 24 óra alatt legalább 3 köhögési 

epizód jelentkezik; vagy ha máskor is köhög, de a szokásosnál 

rosszabb köhögés jelentkezett) 

☐ Igen  ☐ Nem  

Újonnan jelentkezett-e Önnél légszomj, nehézlégzés, fulladás, 

vagy a már meglévő ilyen tünet súlyosbodott-e?  
☐ Igen ☐ Nem 

Van-e Önnek egyéb akut légúti fertőzése – megfázás, 

influenzaszerű tünetek, influenza, orrfolyás, rekedtség stb.? 
☐ Igen ☐ Nincs 

Előfordult-e Önnél az utóbbi napokban hányás, hasmenés? 
☐ Igen ☐ Nincs 

 

Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha bármely fenti kérdésre „IGEN”-nel válaszolt tünetek 

jelentkeznek, például belázasodik, köhögni kezd vagy légzése nehezített lesz.  

Ha nem sürgős esetről van szó (pl. tünetei vagy állapota nem súlyos), elégséges, ha 

háziorvosát hívja fel telefonon további tanácsért.  

Ha sürgős, súlyos esetről van szó, akkor mentőt kell hívni a 112-es számon. 

Jelezze a vizsgaközpontban, hogy betegség miatt nem tud megjelenni az 

ügyintézésen/vizsgán. 

 

MIRE SZÁMÍTHAT AZ ÜGYINTÉZÉS, VAGY A VIZSGA HELYSZÍNÉN? 

1. MEGÉRKEZÉS A HELYSZÍNRE 

Az ügyintézés/vizsga során a személyes ügyintézés, az ügyfelek azonosítása elkerülhetetlen, 

annak során egyszerre egy ügyfél/ügyintéző tartózkodhat az erre szolgáló helyiségben.  

Az azonosításra várakozó ügyfeleket az udvaron / rossz idő esetén az előtérben tudjuk 

fogadni. A várakozás közben tartson távolságot, legalább 1,5 méterre helyezkedjen el a 

többiektől. Kerülje a többiekkel a fizikai érintkezést, kézfogást, puszit! 
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Megfelelő időben érkezzen a helyszínre a megnövekedett ügyintézési idő miatt! 

2. BELÉPÉS AZ ÉPÜLETBE 

Az épületbe való belépés előtt tisztítsa meg kezét az épület előtt elhelyezett alkoholos 

kézfertőtlenítővel! 

Az ajtókon való áthaladásnál is tartsa meg az 1,5 méteres távolságot, kerülje a torlódást, 

egyszerre csak egy személy haladjon át az ajtón! 

3. TESTHŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉS (OPCIONÁLIS) 

A helyszínen ellenőrizhetik az ügyfelek testhőmérsékletét. 

4. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS ALATT 

Az ügyfelek azonosítását végző ügyintézővel is tartson legalább 1,5 méteres távolságot! 

5. BELÉPÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATRA VIZSGATEREMBE/VIZSGAHELYRE 

Kövesse a szervezők utasításait a helyfoglalásra vonatkozóan! 

Ha elfoglalt egy helyet, azt már ne változtassa! 

6. A TEREM ELHAGYÁSA 

A terem kiürítésekor is tartsa meg az 1,5 méteres távolságot! 

7. SZÜNET 

Amennyiben az ügyintézéskor, vizsgán szünetet tartanak, azt lehetőleg a szabadban töltse el.  

A mosdók használatánál is kerülje a közeli kontaktust.  

Az épületbe való belépéskor ismételten fertőtlenítse a kezét. 

 

BETARTANDÓ ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi óvintézkedések 

betartása szükséges az ügyintézés, vagy a vizsga során: 

 

A SZEMÉLYI HIGIÉNÉRE FOKOZOTTAN KELL FIGYELNI. 

 Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és folyóvízzel, 

vagy tisztítsa meg kezét alkoholos kézfertőtlenítővel 

o megérkezés után 

o WC használatot követően 

o tüsszentés, köhögés, orrfújás után 

 Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően! 

 Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit használat után azonnal 

dobjon el! Amennyiben erre nincs lehetősége, ne a kezébe köhögjön, illetve tüsszentsen, 

hanem a behajlított kar könyökhajlatába! 

 Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés, tüsszentés), 

ezzel védje a környezetében lévőket! 

 Kerülje a tömeget! 

 Tartson távolságot másoktól! 
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o tartózkodjon a másokkal történő szoros fizikai érintkezéstől, kerülni kell a szokásos 

érintkezési formák közül a kézfogást, puszit. 

 Szellőztessen rendszeresen! 

 Tisztítsa a gyakran megérintett felületeket rutinszerűen (például: mobiltelefonok, 

laptopok, számítógépek)! Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú 

gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak. 

  


