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A COVID-19 vírus elleni védelemmel kapcsolatos tájékoztató kísérletben 

résztvevő személyek számára 

A Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetében 

kidolgozott eljárásrend célja, hogy csökkentse a kísérleti személy, a kísérletet vezető 

munkatárs, és általában a TTK-ban dolgozók számára a COVID-19 vírus által okozott 

fertőzésveszélyt külső személyek (vizsgálati személy vagy kísérő) bevonásával folytatott 

vizsgálatoknál.  

Jelen tájékoztató részét képezi az Ön által aláírandó beleegyező nyilatkozatnak. 

Az óvintézkedésekkel kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk: 

1. A vizsgálat előtt telefonos vagy e-mailes egyeztetés történik, amin kikérdezzük 

egészségi állapotáról, tájékoztatjuk a kísérletről és a korona vírus elleni védekezés 

miatt bevezetett szabályokról. Az egészségügyi kérdések megegyeznek a helyszíni 

nyilatkozat kérdéseivel (csecsemő kísérleteknél külön a csecsemőre és külön a 

kísérőre vonatkozóan is). Ezt külön melléklet tartalmazza. 

2. Az épületben maszk viselése kötelező, mind a kísérleti személy, mind a kísérlet 

vezetője számára. Ehhez a kísérleti személynek sebészeti maszkot biztosítunk, de, ha 

a vizsgálatot nem zavarja, elfogadjuk a saját maszk használatát is. A maszk 

használatától csak meghatározott időszakokra tekintünk el (ezt a kísérlet vezetője 

jelzi a kísérlet folyamán). 

3. Az épületben csak a kísérletvezető kíséretével közlekedhet, ő kezeli a liftet, nyitja 

az ajtókat a szükséges mozgásterekben (előtér, garázs, lépcsőház, lift, labor, mosdó, 

hajmosó). 

4. Az épületben igyekszünk betartani a másfél méteres távolságot. Azokban a 

helyzetekben, amikor ez nem lehetséges (pl. elektródák felszerelése), minimálisra 

csökkentjük a beszélgetést. 

5. Az épületben fokozott a fertőtlenítés. A kísérleti helyiségekben biztosítjuk a 

kézfertőtlenítés lehetőségét, valamint minden kísérlet után lég- és 

felületfertőtlenítést végzünk.   

6. A vizsgálatra kérjük, hogy egyedül érkezzen, kísérőket nem engedünk be az épületbe, 

kivéve a csecsemő és kutya vizsgálatokat. 

7. A portánál várjuk. Kérjük, hogy érkezzen pontosan. Amennyiben korábban érkezik, 

várakozzon a kijelölt helyen. Ha 10 percnél többet késne, kérjük, jelezze a 

kísérletvezetőnek, hogy lejöhessen fogadni Önt. Még a portánál az előző napi 

megbeszélésnek megfelelően kitöltött egészségügyi nyilatkozat kell aláírnia. Ehhez 

biztosítunk fertőtlenített tollat, de a magával hozott tollal is aláírhat. Rákérdezünk, 

hogy a telefonos/e-mailes kikérdezés óta egyik kérdést tekintve sincs-e változás az 

egészségi állapotával kapcsolatban, majd lázat mérünk és kézfertőtlenítés következik. 



Amennyiben autóval érkezik, és a garázsunkban parkol, a garázsban elkülönített 

részre irányítjuk. Kérjük, a kocsiban várja meg a kísérletvezető megérkezését. 

8. A kísérletvezető is kitölti az egészségügyi nyilatkozat, és csak akkor vezethet 

vizsgálatot, ha ő is minden kérdésre nemmel tud válaszolni. Erről Ön kap egy aláírt 

nyilatkozatot. 

9. EEG-vel végzett kísérletek után javasoljuk az otthoni hajmosást. Sapkát vagy kendőt 

célszerű hozni a hajban maradt elektróda gél miatt. Amennyiben azonban igényt tart 

a kísérletet követő hajmosásra, ezt megteheti az intézményünkben is. Ehhez, egyszer 

használatos papírtörölközőt biztosítunk. A hajmosóból Ön már nem térhet vissza a 

laborba. A kísérletvezető, hajmosás esetén a hajmosóból lekíséri Önt a kijárathoz. 

10. A vizsgálati személyek, ill. kísérőjük számára elkülönítünk egy emeletünkön 

található mosdót, amit csak ők használnak. A WC-ben fertőtlenítő kendőt helyezünk 

el, amivel, ha szükségesnek ítéli, használat előtt át tudja törölni a megérintendő 

felületeket. 

 

Kutyákkal végzett vizsgálatokra vonatkozó további szabályok: 

1. A kutyához a kísérletvezető csak védőkesztyűben nyúl, és csak annyit és olyan módon 

ér hozzá, amennyire, és ahogyan azt a kísérleti eljárásrend megköveteli. 

2. A vizes edényt kutyánként cseréljük, és újbóli használat előtt az edényt fertőtlenítjük. 

3. A kísérlet során, amennyiben jutalomfalat alkalmazására kerül sor, az csak a 

kísérletvezető által biztosított jutalomfalat lehet. Az épületben a kutya nem kaphat a 

gazda által hozott élelmiszert. 

 

 

Aláírásommal nyilatkozom arról, hogy a KPI által a vírusveszély csökkentésére hozott 

intézkedéseket megismertem, elfogadtam és betartom, valamint, hogy mindezek 

ismeretében a vizsgálatban önként veszek részt. 
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