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Igazgatói utasítás
Látogatási és intézményelhagyási tilalomról
Jelen utasítás 2020. szeptember 08-tól érvényes, visszavonásig.

Hatálya kiterjed a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény székhelyének és
telephelyeinek ellátottaira dolgozóira és a látogatókra.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 42935-2/2020/EÜIG iktatószámú határozata alapján az
alábbiak szerint rendelkezem:

1. A székhelyintézményben és telephelyein látogatási tilalom lép érvénybe. A
végstádiumban lévő ellátottaktól való elbúcsúzás kivételével a látogatási tilalom alól
felmentés nem adható. Ebben az esetben a védőfelszerelést az intézmény biztosítja. A
látogatási tilalom vonatkozik az intézmények működésének hatósági és szakértői
ellenőrzésére (a járványügyi vagy azzal összefüggő ellenőrzések kivételével), azonban
az ellátottak szakértői vizsgálatára nem vonatkozik.
2. Intézményelhagyási tilalmat rendelek el. A következő okokból hagyhatják el az
ellátottak az intézményt: szükséges egészségügyi vizsgálatok elvégzése érdekében.
Fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek ellátását biztosító intézményekben csak
az intézmény által szervezett napi szabadidős tevékenység esetében kerülhet sor az
intézmény elhagyására, az óvatosság mellett szájmaszkban.
Az udvaron, kertben történő tartózkodása az ellátottaknak természetesen nem
korlátozott.
3. Eljárásrend az új típusú koronavírus infekció megelőzésére című protokoll szerint kell
eljárni.
4. A pandémiás csoportot működtetni kell.

5. Az ellátottaknak mindennap két alkalommal testhőmérséklet mérése szükséges,
folyamatos legyen a fizikális tünetek megfigyelése, a tüneteket mutató ellátottakat el
kell különíteni. Az izolációs helyiségeket biztosítani kell.
6. A dolgozók továbbra is a munkába állás előtt nyilatkozzanak a már életbe léptetett
nyomtatványon, és testhőmérsékletet mérjenek. A munkavállalók COVID-19 fertőzésre
jellemző tünetekkel ne álljanak munkába, hanem azonnal értesítsék az intézményt és
otthonukba különítsék el magukat a háziorvos egyidejű tájékoztatása mellett.
7. A pandémiás és izolációs terv és az infekciókontroll átismétlése a munkavállalókkal.
8. Új munkatárs esetében a szükséges infekciókontroll képzést, a védőeszközök
használatát oktatni szükséges.
9. Az ellátottak visszavételének és felvételének feltételei:
Az intézményekbe új ellátott - mind a saját otthonából, mind egészségügyi
intézményből- a felvételt megelőző 5 napon belüli, legalább 48 órás
időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak
megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat-SARS-CoV-2 teszt negatív eredmény
birtokában vehető fel.
Egészségügyi intézményből 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az
egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatSARS-CoV-2 teszt negatív eredmény birtokában vehető vissza az intézménybe, ha
nem áll rendelkezésre, SARS-CoV-2 teszt negatív eredménye akkor 14 napig
szükséges izolálni az ellátottat.
10. Az ellátottak és hozzátartozóik, gondnokaik, munkavállalók tájékoztatása szükséges az
elrendelt látogatási és intézményelhagyási tilalommal kapcsolatosan.
11. Kérem, hogy a látogatási és az intézményelhagyási tilalom kifüggesztésre kerüljön az
intézményekbe jól látható helyekre.
12. Az igazgatói utasítás a honlapon elérhető.
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