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Igazgatói utasítás látogatási és kijárási tilalom feloldásáról

Jelen utasítás 2020. június 18-tól érvényes.

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

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. június 18-án kelt 13305-59/2020/EÜIG
határozata, az intézmény-elhagyási (kijárási) tilalmat, valamint a látogatási tilalmat feloldja.
Tekintettel arra, hogy ellátottaink fokozottan veszélyeztetettek az alábbiak szerint
rendelkezem:
1. A székhelyintézmény és telephelyei a látogatási lehetőséget biztosítják.
2. Csak egészséges személy látogathat a székhelyintézményben és telephelyein élő
ellátottat. A székhelyre/telephelyre érkezéskor a látogató testhőmérsékletét digitális
mérőeszközzel ellenőrzik, illetve a látogatónak írásban nyilatkoznia kell egészségi
állapotáról.
3. A látogatók részére vírusölő kézfertőtlenítés a székhelyen és a telephelyeken
biztosított.
4. A látogatók számára a szájmaszk kötelező.
5. A székhelyintézményben és telephelyein, ha nem lehetséges a szabadban való
találkozás, akkor az épületen belül kell biztosítani a látogatást.
6. A lakók az intézményt területét elhagyhatják. (ha szükséges szájmaszkot kell
számukra biztosítani)
7. A látogatások alkalmával, a csomagokkal a székhelyintézmény és a telephelyek az
eddigi protokoll szerint (fertőtlenítés) járnak el. Otthon készített étel az intézményekbe
nem javasolt, csak bolti előre csomagolt élelmiszer behozatalára van lehetőség.
fertőtleníthető).
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8. A pandémiás időszakból fennmaradnak a következő intézkedések: a lakóknak
mindennap egy alkalommal testhőmérséklet mérése, folyamatosan a fizikális tünetek
megfigyelése, tüneteket mutató ellátottak elkülönítése. Az izolációs helyiségeket
továbbra is biztosítani szükséges, a dolgozók továbbra is a munkába állás előtt
nyilatkozzanak 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.
9. A pandémiás csoportot továbbra is relevánsan működtetni kell.
10. Új munkatárs esetében a szükséges infekciókontroll képzést, a védőeszközök
használatát oktatni szükséges.
11. Kórházból visszaérkező lakót csak abban az esetben kell izolálni, ha COVID-19
fertőzéssel kezelték.
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