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A koronavírus-járvány fellángolása miatt újabb intézkedések bevezetését/ visszavezetését tartjuk 
célszerűnek a fertőzés megelőzésére. 
 
Továbbra is KÖTELEZŐ a kórház területén a sebészi orr-szájmaszk HELYES HASZNÁLATA, a 
kézfertőtlenítés rendszeres és előírás szerinti gyakorlata, a szociális távolság megtartása. 
 
Továbbra is MARAD a praetriage: hőmérséklet ellenőrzés, a kérdőív kitöltése a recepción majd az 
ellátó helyen (járó beteg és fekvő beteg is) ennek szakszemélyzet által való ellenőrzése.  
Marad a dolgozói nyilatkozat is, dolgozó minden nap az intézménybe belépéskor köteles írásban 
nyilatkozni, hogy nincsenek infekcióra utaló tünetei, panaszai. 
 
 

1, Intézmény látogatás 
 
Kísérő nem jöhet be a Kórházba és telephelyekre a pácienssel, kivéve a szülőnőket, illetve a kiskorú 
pácienseket. (mentőszolgálat, tolmács) 
Az ultrahangos baba nézésre a kismama egyedül jöjjön; a képanyagot elektronikus formában a 
Kórház és az egészségközpontok megküldik.  
Szülőszoba látogatásra NINCS lehetőség. Dúla nem mehet be a szülőszobába. 
Egy beteget egyszerre egy személy látogathat, legfeljebb 10 percig. 
 

2, A maszk viselése  
 
Az intézmény területén minden dolgozóra és minden páciensre nézve kötelező. A dolgozókat ennek 
be nem tartása esetén munkahelyi vezetőjük köteles figyelmeztetni, az Infekció Kontroll Bizottság, ha 
ilyet észlel, a dolgozót köteles írásban figyelmeztetni. 
 

3, Tünet-gyanú esteén teendő 
 
Amennyiben a dolgozónak tünetei vannak, nem állhat munkába. 
Enyhe tünetek esetén otthon kell maradni, szükség esetén szabadság vagy táppénz terhére. 
Otthonában önmegfigyelés szükséges. Panaszmentes/ tünetmentes dolgozhat. Munkába lépéskor, 
munkahelyi vezetőjénél nyilatkoznia kell, hogy tünetmentes.  
Amennyiben a tünetek súlyosbodnak, vagy egyértelműen valószínűsíthető a COVID fertőzöttség 
gyanúja, (kontakt személy) háziorvost kell értesíteni, aki dönt a COVID vizsgálat szükségességéről. 
COVID pozitivitás esetén, ill. szoros kontakttal való kapcsolat esetén 2 db negatív PCR eredmény 
birtokában, vagy 2 hét karantén után állhat munkába a dolgozó. 
 

4, Egyéb ajánlások 



 
A rendelőben és a váró helyiségekben a székeket legalább 1,5 méter távolságra helyezzük el. 
Gyerekváróban játékok nem lehetnek. 

A higiénés szabályokon nem enyhítettünk. Időpontfoglalás kötelező, megfelelő távolságtartás 
megtartása ajánlott, pretriage, folyamatos fertőtlenítőszeres takarítás az intézmény területén. 

A magas kockázatú beavatkozások végzésénél a dolgozóknak védőruha használata kötelező és 
biztosított: szájmaszk/FFP2 maszk, arcpajzs, egyszerhasználatos sapka, kesztyű, kabát. 
 
A dolgozó PCR szűrését, amennyiben erre szükség van az infekció kontroll bizottság tagjai javaslatára 
indítható el.  
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