
Tisztelt Egyetemi Polgár! Kedves Munkatársam! Kedves Hallgatónk! 

Tájékoztatom, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. február 26. napján azzal a 

kéréssel kereste meg a felsőoktatási intézmények vezetőit, hogy amennyiben koronavírussal 

kapcsolatos eseményt észlelnek az általuk vezetett intézményben (vírusgyanús eset, fertőzött 

helyszínről való visszatérés stb.), azt haladéktalanul jelentsék az ebben a levélben megjelölt módon. 

A fentiekre tekintettel, kérem nyilatkozatát, amennyiben az Ön esetében a koronavírus-fertőzés gyanúja 

fennáll és/vagy az elmúlt egy hónapban járt koronavírus által fertőzött területen (lásd. a Johns Hopkins 

egyetemen élő térképről tájékozódhat). 

Hallgatóinktól azt kérjük, hogy csak abban az esetben tegyenek nyilatkozatot, ha olyan területen jártak, 

ami a Neptun regisztrációs kérvényben még nem szerepelt, vagy azóta újabb utazás során érintették a 

fertőzött területeket. 

A nyilatkozat az alábbi adatok megküldésével tehető meg az erre a célra létrehozott koronavirus@uni-

pannon.hu e-mail címre: 

 Név: 

 Lakóhely (Város): 

 Melyik, a koronavírus által fertőzött külföldi területen járt az elmúlt egy hónapban? (aktuális, 

friss információ a fertőzött területekről: a Johns Hopkins egyetemen élő térképről tájékozódhat) 

 Tapasztal-e magán a koronavírus megbetegedésre utaló jeleket? 

 Egyéb közlendő: 

Tájékoztatom, hogy a nyilatkozat kitöltésével és megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Pannon 

Egyetem a megadott adatokat a koronavírussal kapcsolatos megelőző intézkedések céljára felhasználja, 

továbbá ahhoz is, hogy a megadott adatokat az illetékes állami szervek felé továbbítsa. 

A nyilatkozat megtételén túl kérem, hogy két hétig lehetőleg ne menjen közösségbe, és figyelje saját 

magát! Ha magán tüneteket - láz, köhögés, torokfájás, levertség - észlel, akkor maradjon otthon, 

telefonon értesítse háziorvosát, vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ 06 80/277-455 vagy 

06-80/277-456 zöldszámait! 

Tájékoztatom, hogy a Koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs döntésének 

megfelelően az egyetem szervezésében a közeljövőben külföldi utazást, tanulmányutat, 

kiküldetést koronavírussal fertőzött területre nem engedélyezek. A jelen intézkedés visszavonásig 

érvényes. 

Amennyiben Ön olyan régiókba tervez magánjellegű beutazást, amelyek a koronavírus által okozott 

megbetegedésekkel érintettek, a járványügyi kockázatra való tekintettel, fokozottan javasolt, hogy 

tervezett utazását törölje vagy halassza el. Amennyiben mégis az utazás mellett dönt, kérem, hogy 

hazaérkezést követően küldje el a fenti adatok megadásával nyilatkozatát a koronavirus@uni-

pannon.hu e-mail címre, továbbá keresse fel háziorvosát, hogy a szükséges orvosi vizsgálatok 

megtörténhessenek. 

Együttműködésüket ezúton is köszönöm. 

Veszprém, 2020. február 27. 

Üdvözlettel: 

 

Csillag Zsolt s.k. 

kancellár 
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