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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 1330559/2020/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!
 Az intézményünkben élő gondozottainkat csak egészséges személy látogathatja!
Intézményünkbe történő belépéskor kérjük a portán történő lejelentkezést. Minden
látogató töltsön ki nyilatkozatot az egészségi állapotára vonatkozóan.
 Az intézménybe lépéskor kötelező a kézfertőtlenítés!
 Az adott szint munkatársa kíséri a látogatót a lakóhoz vagy a lakót a látogatóhoz a
földszinti aulába, udvarra.
 Szájmaszkot minden látogatónak viselnie kell. A maszkot a látogatónak kell hoznia
magával.
 A látogatás alkalmával ellátottjainknak kötelező a szájmaszk viselése. A
gondozottaknak a szájmaszkot intézményünk biztosítja.
 A Látogató csak azzal a gondozottal kerüljön 2 méteren belüli távolságra 15 percen túl,
akit meg akar látogatni (rokona, ismerőse).
 A látogatások gördülékeny menete érdekében látogatási idősávok kerültek kialakításra:
o 9:00 – 9:30 óra között
o 9:30 – 10:00 óra között
o 10:00 – 10:30 óra között
o 10:30 – 11:00 óra között
o 14:00 – 14:30 óra között
o 14:30 – 15:00 óra között
o 16:30 – 17:00 óra között
o 17:00 – 17:30 óra között

 Egy-egy idősávban maximum 10 látogató tartózkodhat intézményünkben. A
látogatásokra vonatkozóan időpontot szükséges foglalni, melynek módja a következő:
o telefonon 8 órától 16 óráig a látogatást megelőző munkanapon kell a
látogatási szándékot jelezni az alábbi telefonszámon:

+3630/586-0863







o hétvégére és következő hét hétfőre pénteki napon kell jelezni a látogatási
szándékot a megadott telefonszámon
Lehetőség szerint a látogatás az udvaron történjen vagy az intézmény aulájában.
Lehetőség szerint egy látogatás 30 percen túl ne tartson!
Egy ellátotthoz lehetőség szerint maximum két hozzátartozó érkezzen.
Azon lakóink számára, akik szobájukat nem tudják elhagyni egészségi állapotuk miatt,
lehetőséget biztosítunk egy fő hozzátartozó részére a látogatásra.
Amennyiben több ágyas szobában történik a látogatás, akkor csak egy lakónál lehet egy
adott idősávban egy látogató.
Ha a látogatás szobában történik, abban az esetben látogatói köpeny használata
kötelező! Ezt a portás munkatárs adja át. Az intézmény elhagyásakor a köpenyt a portán
erre kijelölt helyre kérjük ledobni.

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

