
 

 

KORONAVÍRUS FETRŐZÉS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES 1. melléklet 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK TANULÓ 

 

Tanuló neve:  

Születési hely, idő:  

TAJ szám:  

Tényleges tartózkodási hely:  

Értesítési telefonszám:  

 

Kérjük, fent nevezett személy vonatkozásában 

jelölje a válaszait a táblázat megfelelő oszlopába tett X jellel! 
IGEN NEM 

Szoros kapcsolatba került-e az elmúlt 2 hétben koronavírussal (COVID-19) 

fertőzött személlyel vagy házi karanténban levő személlyel? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben lázzal, hőemelkedéssel járó megbetegedése?   

Volt-e az elmúlt 2 hétben köhögéssel, nehézlégzéssel, légszomjjal járó 

megbetegedése? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben hányással, hasmenéssel járó megbetegedése?   

Érzett-e az elmúlt 2 hétben gyengeséget, végtagfájdalmat, hidegrázást, egyéb 

influenzaszerű tüneteket? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavara?   

Járt-e az elmúlt két hétben külföldön? 

Ha igen, mely ország(ok)ban?   
  

Történt-e koronavírus mintavételezés? 

Ha igen, mikor és milyen eredménnyel? Dátum:  , pozitív / negatív* 
  

 

NYILATKOZAT 

Alulírott   (tanuló / kiskorú esetén: törvényes képviselő*) 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

‐ a fent leírt tényeket megértettem; 

‐ fent adott válaszaim a valóságnak megfelelnek; 

‐ fent nevezett tanuló jelenleg egészségesnek érzi magát; 

‐ a közösség egészsége érdekében a fenti kérdéseken kívül semmilyen egyéb információt nem 

hallgatok el; 

‐ amennyiben a fertőzés gyanúját/tüneteit fent nevezett tanulón észlelem vagy a fenti kérdésekre 

adott válaszokban változás áll be, akkor azt az iskolának haladéktalanul jelzem. 

Hozzájárulok, hogy hivatalos megkeresés vagy kötelezettség esetén az iskola az itt megadott adatokat 

további adatkezelés és felhasználás céljából a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére továbbítsa, 

azokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ kezelje és felhasználja. 

 

Dátum: 2020. 09. 01.   

 

  

aláírás 

 

*Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!  



 

KORONAVÍRUS FETRŐZÉS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES 2. melléklet 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK MUNKATÁRS 

 

Név:  

Születési hely, idő:  

TAJ szám:  

Tényleges tartózkodási hely:  

Értesítési telefonszám:  

 

Kérjük, fent nevezett személy vonatkozásában 

jelölje a válaszait a táblázat megfelelő oszlopába tett X jellel! 
IGEN NEM 

Szoros kapcsolatba került-e az elmúlt 2 hétben koronavírussal (COVID-19) 

fertőzött személlyel vagy házi karanténban levő személlyel? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben lázzal, hőemelkedéssel járó megbetegedése?   

Volt-e az elmúlt 2 hétben köhögéssel, nehézlégzéssel, légszomjjal járó 

megbetegedése? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben hányással, hasmenéssel járó megbetegedése?   

Érzett-e az elmúlt 2 hétben gyengeséget, végtagfájdalmat, hidegrázást, egyéb 

influenzaszerű tüneteket? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavara?   

Járt-e az elmúlt két hétben külföldön? 

Ha igen, mely ország(ok)ban?   
  

Történt-e koronavírus mintavételezés? 

Ha igen, mikor és milyen eredménnyel? Dátum:  , pozitív / negatív* 
  

 

NYILATKOZAT 

Alulírott   (munkavállaló/megbízott*) 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

‐ a fent leírt tényeket megértettem; 

‐ fent adott válaszaim a valóságnak megfelelnek; 

‐ magamat jelenleg egészségesnek érzem; 

‐ a közösség egészsége érdekében a fenti kérdéseken kívül semmilyen egyéb információt nem 

hallgatok el; 

‐ amennyiben a fertőzés gyanúját/tüneteit magamon észlelem vagy a fenti kérdésekre adott 

válaszokban változás áll be, akkor azt a munkaadómnak/megbízómnak haladéktalanul jelzem. 

Hozzájárulok, hogy hivatalos megkeresés vagy kötelezettség esetén a munkáltató/megbízó az itt 

megadott adatokat további adatkezelés és felhasználás céljából a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

részére továbbítsa, azokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ kezelje és felhasználja. 

 

Dátum:   

 

  

aláírás 

 

*Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!  



 

KORONAVÍRUS FETRŐZÉS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES 3. melléklet 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK VENDÉG 

 

Név:  

Születési hely, idő:  

TAJ szám:  

Tényleges tartózkodási hely:  

Értesítési telefonszám:  

 

Kérjük, fent nevezett személy vonatkozásában 

jelölje a válaszait a táblázat megfelelő oszlopába tett X jellel! 
IGEN NEM 

Szoros kapcsolatba került-e az elmúlt 2 hétben koronavírussal (COVID-19) 

fertőzött személlyel vagy házi karanténban levő személlyel? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben lázzal, hőemelkedéssel járó megbetegedése?   

Volt-e az elmúlt 2 hétben köhögéssel, nehézlégzéssel, légszomjjal járó 

megbetegedése? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben hányással, hasmenéssel járó megbetegedése?   

Érzett-e az elmúlt 2 hétben gyengeséget, végtagfájdalmat, hidegrázást, egyéb 

influenzaszerű tüneteket? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavara?   

Járt-e az elmúlt két hétben külföldön? 

Ha igen, mely ország(ok)ban?   
  

Történt-e koronavírus mintavételezés? 

Ha igen, mikor és milyen eredménnyel? Dátum:  , pozitív / negatív* 
  

 

NYILATKOZAT 

Alulírott   (vendég/szülő*) 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

‐ a fent leírt tényeket megértettem; 

‐ fent adott válaszaim a valóságnak megfelelnek; 

‐ magamat jelenleg egészségesnek érzem; 

‐ a közösség egészsége érdekében a fenti kérdéseken kívül semmilyen egyéb információt nem 

hallgatok el; 

‐ amennyiben a következő napokban a fertőzés gyanúját/tüneteit magamon észlelem vagy a fenti 

kérdésekre adott válaszokban változás áll be, akkor azt a Szent Benedek Többcélú Szakképző 

Intézmény Budapesti Tagintézménye (továbbiakban: Iskola) felé haladéktalanul jelzem. 

Hozzájárulok, hogy hivatalos megkeresés vagy kötelezettség esetén az Iskola az itt megadott adatokat 

további adatkezelés és felhasználás céljából a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére továbbítsa, 

azokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ kezelje és felhasználja. 

 

Dátum:   

 

  

aláírás 

 

*Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!  



 

KORONAVÍRUS FETRŐZÉS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES 4. melléklet 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK SPORT 1 

 

Név:  

Születési hely, idő:  

TAJ szám:  

Tényleges tartózkodási hely:  

Értesítési telefonszám:  

 

Kérjük, fent nevezett személy vonatkozásában 

jelölje a válaszait a táblázat megfelelő oszlopába tett X jellel! 
IGEN NEM 

Szoros kapcsolatba került-e az elmúlt 2 hétben koronavírussal (COVID-19) 

fertőzött személlyel vagy házi karanténban levő személlyel? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben lázzal, hőemelkedéssel járó megbetegedése?   

Volt-e az elmúlt 2 hétben köhögéssel, nehézlégzéssel, légszomjjal járó 

megbetegedése? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben hányással, hasmenéssel járó megbetegedése?   

Érzett-e az elmúlt 2 hétben gyengeséget, végtagfájdalmat, hidegrázást, egyéb 

influenzaszerű tüneteket? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavara?   

Járt-e az elmúlt két hétben külföldön? 

Ha igen, mely ország(ok)ban?   
  

Történt-e koronavírus mintavételezés? 

Ha igen, mikor és milyen eredménnyel? Dátum:  , pozitív / negatív* 
  

 

NYILATKOZAT 

Alulírott   (sportoló / kiskorú esetén: törvényes képviselő*) 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

‐ a fent leírt tényeket megértettem; 

‐ fent adott válaszaim a valóságnak megfelelnek; 

‐ fent nevezett sportoló jelenleg egészségesnek érzi magát; 

‐ a közösség egészsége érdekében a fenti kérdéseken kívül semmilyen egyéb információt nem 

hallgatok el; 

‐ amennyiben a fertőzés gyanúját/tüneteit fent nevezett sportolón észlelem vagy a fenti kérdésekre 

adott válaszokban változás áll be, akkor azt a sportegyesületnek haladéktalanul jelzem. 

Hozzájárulok, hogy hivatalos megkeresés vagy kötelezettség esetén a sportegyesület az itt megadott 

adatokat további adatkezelés és felhasználás céljából a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére 

továbbítsa, azokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ kezelje és felhasználja. 

 

Dátum:   

 

  

aláírás 

 

*Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!  



 

KORONAVÍRUS FETRŐZÉS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES 5. melléklet 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK SPORT 2 

 

Név:  

Születési hely, idő:  

TAJ szám:  

Tényleges tartózkodási hely:  

Értesítési telefonszám:  

 

Kérjük, fent nevezett személy vonatkozásában 

jelölje a válaszait a táblázat megfelelő oszlopába tett X jellel! 
IGEN NEM 

Szoros kapcsolatba került-e az elmúlt 2 hétben koronavírussal (COVID-19) 

fertőzött személlyel vagy házi karanténban levő személlyel? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben lázzal, hőemelkedéssel járó megbetegedése?   

Volt-e az elmúlt 2 hétben köhögéssel, nehézlégzéssel, légszomjjal járó 

megbetegedése? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben hányással, hasmenéssel járó megbetegedése?   

Érzett-e az elmúlt 2 hétben gyengeséget, végtagfájdalmat, hidegrázást, egyéb 

influenzaszerű tüneteket? 
  

Volt-e az elmúlt 2 hétben újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavara?   

Járt-e az elmúlt két hétben külföldön? 

Ha igen, mely ország(ok)ban?   
  

Történt-e koronavírus mintavételezés? 

Ha igen, mikor és milyen eredménnyel? Dátum:  , pozitív / negatív* 
  

 

NYILATKOZAT 

Alulírott   (edző/játékvezető*) 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

‐ a fent leírt tényeket megértettem; 

‐ fent adott válaszaim a valóságnak megfelelnek; 

‐ magamat jelenleg egészségesnek érzem; 

‐ a közösség egészsége érdekében a fenti kérdéseken kívül semmilyen egyéb információt nem 

hallgatok el; 

‐ amennyiben a fertőzés gyanúját/tüneteit magamon észlelem vagy a fenti kérdésekre adott 

válaszokban változás áll be, akkor azt a sportegyesületnek haladéktalanul jelzem. 

Hozzájárulok, hogy hivatalos megkeresés vagy kötelezettség esetén a sportegyesület az itt megadott 

adatokat további adatkezelés és felhasználás céljából a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére 

továbbítsa, azokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ kezelje és felhasználja. 

 

Dátum:   

 

  

aláírás 

 

*Kérjük, karikázza be a megfelelő választ! 


