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Igazgatói utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 2020. szeptember
9-én kelt és 2020. szeptember 22-én érvénybe léptetett eljárásrend alapján

A koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére
Jelen utasítás 2020. szeptember 23-tól érvényes, visszavonásig.

Hatálya kiterjed a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény székhelyének és
telephelyeinek ellátottjaira, dolgozóira és a törvényes képviselőkre, hozzátartozókra.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott, 2020. július 2-án kelt útmutató a
koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított
ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást
biztosító intézmények és javító intézetek részére című dokumentum érvényét veszti.
1. Folyamatosan tájékozódni szükséges a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett
információkról, a kiadott kormányhatározatokról és kormányrendeletekről, továbbá az
ágazati útmutatókról.
2. A hozott intézkedésekről folyamatosan tájékoztatni kell az ellátottakat és a dolgozókat,
valamint a törvényes képviselőket, hozzátartozókat. A felmerülő kérdésekre választ kell
adni, és a dolgozóknak, lakóknak minden információ átadása szükséges arról, hogy mit
tehetnek a maguk és a környezetük védelme érdekében.
3. Látogatási és intézmény elhagyási tilalmat rendelt el az Országos Tisztifőorvos a 2020.
szeptember 7-én kelt, 42935-2/2020/EÜIG számú határozatával, amely a szakosított
ellátást nyújtó szociális intézményekre terjed ki. A látogatási tilalom célja az ellátottak
védelme, megóvása a járványveszélytől.
A látogatási tilalom alól az alábbi esetek jelentenek kivételt:
-

A járványügyi, vagy az azzal összefüggő hatósági és szakértői ellenőrzések,

-

A komplex szükségletfelmérés és a fogyatékos személyek alapvizsgálata, vagy
egyéb szakértői tevékenység,

-

Az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő tevékenysége, akik előzetes bejelentés
nélkül személyesen felkereshetik az intézményt, ha az igénybevevő a vele
történő kapcsolattartás során kéri és azt a képviselő szükségesnek tartja,
továbbá a hozzá érkezett jelzés/jelzések, illetve saját tapasztalata alapján
szükségesnek tartja.

-

Végstádiumban lévő ellátottaktól való elbúcsúzás és felekezeti meggyőződéshez
kapcsolódó végtisztesség nyújtása céljából történő látogatás.
A fenti kivételek esetében az intézmény által biztosított, a járványügyi
intézkedéseknek megfelelő védőöltözet felvételével, a higiénés szabályok betartása
mellett történhet a látogatás.

4. Ha az intézmény-elhagyási tilalom időszaka alatt az igénybevevő önkényesen, az
intézményvezető engedélye nélkül elhagyta az intézményt, csak akkor köteles az
intézmény visszaengedni, ha az elkülönítést meg tudja oldani, vagy a visszatérő
rendelkezik két, 48 óra különbséggel vett oro/nasopharyngeális törletminta SARS-CoV2 PCR vizsgálat negatív eredményével.
5. A hozzátartozó dönthet úgy, hogy az intézményben élő ellátottat átmenetileg saját
otthonában szeretné gondozni, ide értve a hétvégén történő hazalátogatást is. Ebben az
esetben, az intézménybe való visszatérés feltétele két, 48 óra különbséggel vett,
oro/nasopharyngeális törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredményének
bemutatása.
6. Új igénybevételre vonatkozó megállapodást az alábbi feltétel esetén lehet kötni: saját
otthonából, vagy egészségügyi intézményből bekerülő új ellátottnak a felvételt
megelőző 5 napon belüli, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal elvégzett
SARS-CoV-2 teszt negatív eredményével kell rendelkeznie.
7. Az elrendelt látogatási és intézményelhagyási tilalomra tekintettel a bejáratnál felhívás
kihelyezése szükséges a tilalomról, valamint az elérhetőségekről és a kommunikációs
csatornákról.
8. Az intézmény területére a beszállítók beléphetnek, azonban az áru átvétele
szabadlevegőn történjen, vagy egy kijelölt épületrészben, melyet az ellátottak elől az
árufogadás alatt el kell zárni, ott csak az árufelvételre jogosító munkatársak
tartózkodhatnak. Ezt a területet az áruátvétel után fertőtleníteni kell.
9. Azokat a karbantartási és hibaelhárítási munkálatokat, amelyek az intézmény
folyamatos működését veszélyezteti, el lehet végezni. A hibaelhárítást végző külső
szervezet munkatársait, munkavégzésüket az intézmény által kijelölt munkatársa

segítse. Lehetőség szerint el kell kerülni az ellátottakkal és a személyzettel történő
érintkezést. A munkálatok befejeztével az érintett épületrészt indokolt esetben
fertőtleníteni kell.
10. Továbbra is a munkakezdés előtt szükséges a munkatársak testhőmérsékletének mérése,
valamint nyilatkoztatására.
11. Szükséges felkészülni a betegség tüneteit mutató igénybevevők izolációjára.
Folyamatosan tájékoztatni kell az ellátottakat az izolációs tervben foglaltakról, annak
módosításáról, áthelyezésekről pl. másik lakószoba stb. valamint informálni kell az
érdekképviseleti fórum tagjait, és a dolgozókat. A tájékoztatást lakógyűlésen lehet
átadni, betartva a szabályokat.
12. Az izoláció kivételével az intézményben szoba karantén nem rendelhető el.
13. Elérhetővé kell tenni az ellátottak számára a hozzátartozókkal kapcsolatos
kapcsolattartáshoz szükséges telefon és számítógép használatot. Ehhez segítséget, egy
elkülönített helyiségben, az intézmény munkatársai nyújthatnak segítséget.
14. Az ellátottjogi képviselővel történő kapcsolatfelvételhez online, elektronikus és
telefonos elérhetőséget kell biztosítania az intézménynek.
15. A csomagok fogadása, a megfelelő higiéniai szabályok betartása mellett, engedélyezett
azzal a feltétellel, hogy a megküldött csomagot romlandó terméket nem
tartalmazhatnak.
16. A foglalkoztatás során kapjon nagyobb hangsúlyt a szabadlevegőn tartózkodás. Fontos,
kiemelt fontosságú a nehezen mozgó, illetve fekvő ellátottak szabadlevegőn
tartózkodásának megszervezése.
17. A napi gyakorlatban a foglalkoztatás térjen ki az online, az elektronikus és a telefonos
kapcsolattartás rutinjának megszerzésére.
18. Infekciókontroll szabályzat átismétlése a munkatársakkal, és annak betartása és
betartatása.
19. A munkatársak fokozottan figyeljék az ellátottak esetében a tünetek megjelenését.
Szükséges a láz és a légúti tünetek folyamatos monitorozása (naponta 2 alkalommal
lázmérőzés és annak dokumentálása). Koronavírusra utaló tünet esetén a háziorvost
értesíteni kell, majd azonnal gondoskodni kell az ellátott elkülönítéséről.
20. Koronavírusra utaló tünet esetén az ellátottat úgy kell tekinteni, mintha fertőzött lenne,
és a járványügyi hatóság döntéséig az írásban rögzített izolációs tervben foglaltak
szerint kell eljárni.

21. Folyamatosan biztosítani szükséges az intézmények jogszabályban előírt módon történő
egészségügyi ellátását, a szerződött orvosok és egészségügyi szakemberek helyszínen
való munkavégzését és rendelkezésre állását.
22. Az intézmény vezetője, szükség esetén, vegye fel a kapcsolatot orvosi rendelési időn
kívül a területileg illetékes egészségügyi alapellátást biztosító orvosi ügyelettel, az
orvosi kompetenciába tartozó szakkérdések eldöntése tekintetében.
23. A munkavállalóknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha
tartósan 1,5 méteren belüli távolságban vannak az ellátottakkal, míg a közösségi
programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség
szerint az ellátottaknak is orr-száj maszkot kell viselniük.
24. Az alapvető higiénés szabályok, valamint a köhögési etikett fokozott betartása
szükséges.
-

kézmosási és fertőtlenítési lehetőségek megteremtése

-

A kéz higiénéről való tájékoztatás kifüggesztése.

-

Papírtörlők és szappan biztosítása a mosdókagylóknál.

-

Étkezés előtti kézmosás lehetőség szerinti ellenőrzése.

-

Papír zsebkendő használata, majd kukába dobás után kézmosás.

-

A textíliák gyakoribb tisztítása.

-

A kézfogást, üdvözlési formákat mellőzni kell.

25. A kézhigiéné folyamatos fenntartása.
26. Az igénybevevők ruháit fertőtlenítő mosószerrel mosatjuk.
27. Az intézmény fertőtlenítő takarítását folyamatosan biztosítani szükséges. Az
igénybevevők által gyakrabban használt felületeket, tárgyakat naponta több alkalommal
kell fertőtleníteni.
28. Naponta gyakori szellőztetés szükséges.
29. A közösségi terekben kerülni kell a zsúfoltságot, az étkezések alkalmával biztosítani
kell a személyek között legalább 1,5 méteres távolságot. Az igénybevevők közötti
interakciókat a lehetőségek szerint minimalizálni szükséges.
Gánt Bányatelep, 2020.09.23.
Cséplőné Gönczi Veronika
Igazgató

