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Módosított látogatási rend  
a látogatási 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 látogatási 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 a látogatásokra vonatkozóan az alábbi szabályok betartása 

szükséges. 

 

Intézményünkben a részlegesen feloldásra került látogatási tilalom szabályai 

továbbra is érvényben vannak, kiegészülve az intézmény-elhagyás rendjével. Közös 

célunk az, hogy a lakók és munkatársak egészségét megvédjük, ennek tükrében készült 

az alábbi látogatási rend, melynek betartása mindenkire nézve kötelező. Jelen 

látogatási rend érvényességének ideje alatt nem a Házirend látogatásra vonatkozó 

szabályai érvényesek! 

1. Látogatás csak előre egyeztetett időpontban történhet. Időpont egyeztetetés 

Dr. Füzesi Zoltánnéval vagy Pokó Ágnessel lehet.  

2. Látogatásra csak egészséges hozzátartozó fogadható. 

3. A látogatási rendről heti táblázat készül, melyben a lakók neve, a 

hozzátartozójuk neve és a látogatás ideje szerepel.  

4. A látogatás időpontja naponta 14 és 16 óra között lehetséges. Az 

intézményben, azonos időben egyszerre csak 3 látogató tartózkodhat.  

5. Belépés:  

- A látogatót munkatárs engedi be a kapun 

Az épületbe való belépés kizárólag nővér jelenlétében történhet az alábbiak 

szerint: 

 Az utazásnál használt védőfelszerelések (szájmaszk, kesztyű) a bejárati 

ajtó elé kitett szemetesbe dobandók. 



 Új védőfelszerelés használata (szájmaszk, az épületen belül látogatói 

köpeny) és kézfertőtlenítés kötelező. Látogatók részére a kézfertőtlenítőt 

és a látogatói köpenyt az intézmény biztosítja, az arcmaszkról a 

hozzátartozó gondoskodik.  

 Nyilatkozat kitöltése a látogató egészségi állapotára vonatkozóan továbbra 

is kötelező. 

 A vendéget munkatárs kíséri a lakóhoz az udvarra, illetve a lakót a 

látogatóhoz. 

 Az előírt 2 m-es védőtávolság betartása továbbra is szükséges. 

 A látogatás alkalmával ellátottjainknak is kötelező a szájmaszk viselése. 

Gondozottjainknak a szájmaszkot intézményünk biztosítja. 

 A látogató távozását a nővérnek jelezni kell. 

6. A látogatás helye: jó időben az udvaron; hideg, esős időben a lakó 

apartmanjában, vagy szobájában. Közösségi helyiség látogatásra nem 

használható! Ha a látogatás a szobában történik, abban az esetben látogatói 

köpeny használata kötelező! Ezt a nővér adja át. Az intézmény elhagyásakor a 

köpenyt az erre kijelölt helyre kérjük ledobni.  

7. Lakóhoz nemcsak közeli hozzátartozó jöhet;  

8. Ellátottjaink egy időben maximum kettő látogatót fogadhatnak. 

 

 

Intézményünkben a kijárási tilalom eltörlésre került. Erre vonatkozóan 

kidolgozásra került az intézmény-elhagyási (kijárási) rend. 

 

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. 

 

Izoláció és elkülönítés: 

 Az izolációs vagy elkülönítő szobákban elhelyezett lakók nem látogathatók! 

 

A látogatási rend be nem tartása a látogatás megszakításával járhat! 

 

 

Budapest, 2020. június 19. 

 
Megértésüket és együttműködésüket tisztelettel köszönjük! 

Az intézmény vezetősége 
 


