
 

 

 

 

 

Hírlevél 
 

Tisztelt Kollégisták! 

 

 

Az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan tisztelettel kérem Önöket a visszafogottságra, a megértésre, s a 

rendelkezések maradéktalan betartására! Lehet, hogy ez az időszak néha kényelmetlenséggel jár majd, de 

minden józan gondolat elfogadja, hogy az óvintézkedések nem öncélúak, saját és környezetük egészségét 

szolgálják. Valószínűleg fokozatosan jönnek majd azok a szigorítások, melyek a koronavírus 

hatásának/intenzitásának megfékezését szolgálják. Várhatóan a kollégiumokat sem hagyja érintetlenül ez a 

folyamat, s a tegnapi kibővített ülésen a Bizottság a következőket hagyta jóvá: 

 

1) Látogatási és vendégfogadási tilalom 

A mai naptól a kollégisták nem fogadhatnak látogatót, s nem fogadhatnak KOB-szállás vendéget sem.  

Határidő: visszavonásig 

Ennek megszegése fegyelmi vétséget jelent. 

 

2) Közösségi programok elhalasztása 

Erről már esett szó korábban. 

 

3) Amennyiben a kollégista tüneteket észlel magán, köteles a kollégium orvosát vagy a háziorvosát 

telefonon tájékoztatni, s ennek eredményét megküldeni a kollégiumnak és a dékáni hivatalnak 

 

4) Amennyiben el kell különíteni hallgatót, azt a földszinten kijelölt elkülönítőben kell megoldani a gyors 

intézkedésig! 

 

Ez a négy pont tekinthető a kollégiumi protokoll 1. szintjének. 

 

A tanácskozás során megállapításra került, hogy szinte mindegyik európai ország fertőzött területnek 

számíthat, így kérünk minden kollégistát, aki külföldön volt az elmúlt 2-3 hétben, hogy a BGE honlapján 

megfogalmazottak szerint járjon el!!! (A háziorvost kell hívni, aki egy kérdéssor alapján megmondja, mi a 

teendő.) Kérem, mindenki vegye komolyan, s ekként járjon el! Emellett minden érintett kollégista jelezze 

nekem is mindezt (az eredményt) a balint.imre@uni-bge.hu e-mail címen! Köszönöm! 

 

Bízom abban, hogy megfelelő komolysággal fogja kezelni mindenki a problémakört, segítve ezzel, hogy 

minél kisebb mértékű legyen mindenki számára a veszélyeztetettség. 

Kérjük azokat a kollégistákat, akik nem magyar lakcímmel rendelkeznek, feltétlenül vegyék fel velem a 

kapcsolatot a fentebb jelzett e-mail címen! 

 

  

mailto:balint.imre@uni-bge.hu


1148 Budapest, Bagolyvár utca 6-10. 

Telefon: (+36-1) 469-6679 

www.bagolyvarkoli.eu 

Budapest, 2020. március 11. 

 

Köszönöm mindenkinek a megértő és segítő hozzáállását! 

 

  a Kollégium vezetése nevében: 

         Bálint Imre sk. 

        kollégiumvezető 


