
Tájékoztatás a Koronavírusról 

Subject: Coronavirus Info & Survey 

Mi a koronavírus és milyen megbetegedést okozhat? 

Mint arról a híradásokból bizonyára mindenki értesült, Kínában új típusú, tüdőgyulladással járó 

megbetegedés bukkant fel, melynek okozója egy újonnan kimutatott koronavírus. A vírus 

kialakulásának centruma a kínai Wuhan város, Hupej (Hubei) tartomány, de Kínán kívül felbukkant 

több más országban és Európában is. 

A koronavírus igazoltan emberről emberre is terjed és a kb. kéthetes lappangási ideje alatt is fertőz, 

azaz a tünetmentes időszakban is továbbadható. A terjedés cseppfertőzéssel, ill. fertőzött 

váladékokkal történő érintkezés útján történik. 

A koronavírus által okozott megbetegedés lázzal, köhögéssel, légzési nehezítettséggel, 

tüdőgyulladással jár. A tünetek lehetnek enyhék, közepesek vagy súlyosak. 

Mit tehetünk a fertőzés elkerülése érdekében? 

A fertőzés megelőzése érdekében jelenleg a higiénés rendszabályok betartása a legfontosabb. 

Mossanak gyakran kezet, kerüljék a beteg emberekkel történő kontaktust, betegen ne menjenek 

közösségbe. Tömegközlekedési eszközök használatát követően, az oktatási épületbe betérve azonnal 

bő meleg szappanos vízben mossanak kezet és arcot. 

Az IBS mosdóiban és bejáratainál alkoholos kézfertőtlenítő szert helyezünk el. Javasoljuk ennek 

gyakori használatát. Piszkos kézzel ne nyúljanak a szájukhoz. Tüsszentéshez, köhögéshez egyszer 

használatos zsebkendőt használjanak. 

Kérjük figyeljék a WHO, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait 

(https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztatok), valamint a Külügyminisztérium és a 

konzuli osztályok tájékoztatásait. 

Mi a teendő a betegségre emlékeztető tünetek jelentkezése esetén?  

Hívja fel háziorvosát és tájékoztassa gyanújáról!  

Fontos tudni, hogy jelenleg kizárólag akkor merül fel valakinél az új koronavírussal való fertőződés 

gyanúja, ha a megbetegedés kezdetét megelőző 14 napon belül Kínába utazott vagy ott tartózkodott, 

szoros kapcsolatban volt egy igazoltan vagy valószínűsítetten koronavírus okozta betegségben 

szenvedő beteggel, ill. járt olyan egészségügyi intézményben, ahonnan koronavírus fertőzéseket 

jelentettek. 

Hogyan gondoskodik az IBS a közösség biztonságáról? 

A hatósági ajánlásokkal összhangban mindenkinek, aki az IBS-ben tanul vagy dolgozik, kötelező 

kitöltenie a Moodle rendszerben elérhető kérdőívet és nyilatkozatot. Aki a kérdőíven úgy nyilatkozik, 

hogy járt Kínában az elmúlt 14 napban, annak esetében 14 nap kötelező, igazolt távollétet 

biztosítunk. 

Az IBS-ben kihez kell fordulnunk kérdéseinkkel, a betegséggel kapcsolatos esetleges gyanúnkkal? 

Kérjük, hogy ilyen esetben  

- Budapesten: Schneller Erikát keressék Hallgatói Központban. E-mail: eschneller@ibs-b.hu; 

telefon: +36-1-5888-626. 

- Bécsben: Serbán Brigittát keressék. E-mail: bserban@ibs-vienna.at; phone: +43-677-6299-

4041 
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