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Intézmény-elhagyási (kijárási) rend 
a kijárási tilalom feloldásához 

Hatályos: 2020. 06. 19-től  

 

Az Országos Tisztifőorvos 2020. március 08. napján kelt, a Magyarország területén működő 

összes fekvőbeteg ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményben kiadott 

kijárási tilalom tárgyában elrendelt 13305-8/2020/EÜIG számú alaphatározata 2020. június 

18-án ismételten módosításra került. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 13305-

59/2020/EÜIG számú határozatára hivatkozva otthonunkban az intézmény-elhagyásra 

(kijárásra) vonatkozóan az alábbi szabályok betartása szükséges. 

 

Intézményünkben a kijárási tilalom feloldásra került. Közös célunk az, hogy a lakók és 

munkatársak egészségét megvédjük, ennek tükrében készült az alábbi intézmény-elhagyási 

rend, melynek betartása mindenkire nézve kötelező. Jelen intézmény-elhagyási rend 

érvényességének ideje alatt nem a Házirend kapcsolattartásra vonatkozó szabályai mérvadók. 

 Az intézményre vonatkozó látogatási rendben foglalt szabályok csak a kijárási 

tilalomra vonatkozóan változtak, az abban leírtak továbbra is érvényben vannak! 

 Az intézményünkben élő gondozottak egészségi és általános állapota amennyiben 

lehetővé teszi, elhagyhatják az intézményt (kivéve abban az esetben, ha az intézmény 

orvosa ezt nem tartja indokoltnak).  

 Az intézmény-elhagyás során a következő szabályok betartása szükséges: 

o néhány órás távollétre 09:00 és 17:00 óra között van lehetőség 

o 24 órát meghaladó távollét esetében, szükséges jelezni a távozás időpontját, 

ehhez több telefonszám is rendelkezésre áll: 061/256-72-03  111-es mellék      ( 

iroda) vagy a 124-es mellék ( nővérszoba) ; illetve:  0630/257-75-79;  0630/68-

504-87 

 

 Intézményünkből történő kilépéskor kérjük a műszakban lévő gondozó munkatársnál 

történő lejelentkezést.  

 Az intézmény elhagyásakor minden esetben szükséges dokumentálni az alábbiakat: 

o az ellátott intézményből történő kilépésének időpontja 

o az intézmény elhagyásának időtartama 

o eltávozás alatti tartózkodási hely 

o eltávozás alatt tervezett program 

o visszatérés várható időpontja 



o kísérő személy neve, elérhetősége 

 Ha valaki később kíván visszatérni az intézménybe, mint azt előre bejelentette, akkor 

telefonon jelezze a módosított visszatérési időpontot. 

 Az intézményből történő kilépés során a megfelelő védőeszközök (maszk) használata 

szükséges. 

 Amennyiben az intézmény-elhagyás meghaladja a 48 órát, úgy az intézménybe való 

visszatérés feltétele a negatív CoV-2 PCR vizsgálati eredmény. Amennyiben negatív 

eredményű PCR vizsgálat nem áll rendelkezésre, akkor a visszatéréstől 14 napig 

járványügyi megfigyelés alá kell helyezni az ellátottat. 

 48 órán belül vagy azon túl, de vizsgálati eredmény nélkül történő visszatérés esetén a 

lakó, illetve törvényes képviselője/hozzátartozója köteles nyilatkozatot tenni arról, 

hogy az intézménybe érkezéskor és azt megelőzően sem a lakó, sem a vele 

személyesen érintkező személyek nem mutatták a betegség tüneteit. 

 A szolgálatban lévő munkatárs kíséri a lakót a hozzátartozójához. 

 Az izolációs vagy elkülönítő szobákban elhelyezett lakók nem hagyhatják el az 

intézményt! 

 

Csomagok behozatala intézményünkbe: 

 A kiadott határozat szerint csomagok átvétele engedélyezett, de a csomagokat 48 

órára elkülönítjük, a lakók csak ezt követően kapják meg, ezért a romlandó 

élelmiszerek behozását kérjük a továbbiakban is mellőzni. 

 A csomagokat kérjük névvel ellátni és amennyiben van rá lehetőség fertőtleníthető, 

zárt csomagolásban (doboz, lezárt műanyag zacskó, szatyor, zsugorfólia, stb.) átadni. 

 

 

A látogatási rend be nem tartása a látogatás megszakításával járhat! 
 

 

Budapest, 2020. június 19. 
 

 

Megértésüket és együttműködésüket tisztelettel köszönjük! 

Az intézmény vezetősége 

 


