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10/2020.sz. Rektori utasítás
a COVID-19 fertőzés terjedésének csökkentése
érdekében alkalmazandó speciális munkavégzési rendről és betartandó szabályokról

Az utasítás célja, hogy – a tárgykörben korábban kiadott Rektori utasításokra tekintettel, az ott
megfogalmazott célokra figyelemmel – meghatározza a Miskolci Egyetemen (továbbiakban:
Egyetem) a követendő eljárásrendet és intézkedéseket a koronavírus járvány terjedésének
megakadályozása érdekében. Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi
szervezeti egységére, valamint az egyetemi polgárokra, így tehát az Egyetemmel munkaviszonyban
álló, munkavégzésre irányuló egyéb, vagy hallgatói jogviszonyban álló személyekre.
Az Egyetemen 2020. november hó 2. napjával folytatódik a jelenléti oktatás. Az őszi szünet ideje
alatt az Egyetem tantermei, egyéb helyiségei fertőtlenítve lettek, mindent megteszünk az egyetemi
polgárok biztonságáért.
A 60. életévét betöltött, valamint egészségügyi állapotukra tekintettel fokozottan veszélyeztetett
oktatók, kutatók részére – dékáni (BBZI igazgatói) engedéllyel – a távoktatás engedélyezett, a nem
oktató, kutató munkavállalók esetében a 8/2020. rektori utasítás szabályai alapján kell eljárni.

A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében a szervezeti egységek vezetői
kötelesek megtenni minden intézkedést és megadni minden tájékoztatást a munkavállalók részére.
A munkavégzést lehetőség szerint úgy kell megszervezni, hogy irodánként csak egy munkavállaló
tartózkodjon a zárt térben. Ennek érdekében a munkairányítók jogosultak elrendelni a távmunka
végzését, vagy a dolgozók munkarendjét úgy megszervezni, hogy váltott munkarendben a
személyes jelenlét és távmunka végzésének együttes lehetőségével lássák el feladatukat az egyetemi
munkavállalók.
A felsőoktatási intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
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Maszk viselése kötelező az Egyetem teljes területén, beltéren és kültéren egyaránt. Kötelező
továbbá a maszkhasználat az egyetemi menzán, büfékben, egyéb vendéglátó helyiségekben,
sportrendezvényeken.
Aki tömegközlekedéssel közelíti meg az Egyetemet, mind a járművön, mind a várakozóhelyen
viseljen maszkot!
Továbbra is ügyeljünk a távolságtartásra!
Az Egyetem folyamatosan tájékoztatja a polgárokat a járványügyi és egyéb intézkedésekről, kérjük,
hogy ezeket tekintsék mindig elsődlegesnek.
Jelen utasítás a kiadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
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