Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény
Székhely: 8082 Gánt-Bányatelep
Tel: 30/448-1923
E-mail: iszi.gant@fejerszgy.hu
Iktatószám: 54/2020

Igazgatói utasítás a látogatás részleges feloldásáról

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

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. június 03-án kelt 13305-54/2020/EÜIG
határozatára, mely módosítja a 2020. március 8-án kiadott többször módosított 13305-8/2020/
EÜIG iktatószámú határozatot, a látogatási tilalomra vonatkozó rendelkezéseit a szociális
intézmények vonatkozásában a látogatási tilalmat részlegesen feloldja. A Fejér Megyei
Integrált Szociális Intézményben, a székhelyintézményben és telephelyein, a lakók a
következő módon fogadhatnak látogatót.
Mezőszilas telephelyen a látogatás részleges feloldása nem történt meg.
1. A székhelyintézmény és telephelyei a látogatási lehetőséget biztosítják. A látogató
csak azzal az ellátottal kerül 2 méteren belüli távolságra 15 percen túl, akit meg akar
látogatni.
2. Az intézmény honlapjára a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott releváns
határozat kivonata megtalálható. A székhelyintézmény és a telephelyek ellátottai a
tájékoztatást a látogatás részleges feloldásáról megkapták csoportos megbeszélés
illetve lakógyűlés keretében, dokumentáltan.
3. 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.
4. A látogatók részére vírusölő kézfertőtlenítés a székhelyen és a telephelyeken
biztosított.
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5. A vallási események megtartására az intézményben a szociális távolságtartás

biztosításával lehetőség van.
6. A látogatás a székhelyintézményben és telephelyein a következőképpen alakul:
•

Gánt székhely: kedd, csütörtök napokon 9:00-12:00-ig előzetes telefonos
egyeztetés alapján. Az intézmény parkjában az erre kijelölt helyen történik a
látogatás.

•

Alap telephely: péntek, szombati napokon. A telephely parkjában és az
udvarán biztosított a látogatás helyszíne.

•

Bicske telephely: péntek, szombat, vasárnapi napokon délután 17 óráig
telefonon történő egyeztetés alapján. H gondozási egység társalgójában
biztosított a látogatás.

•

Csókakő Lakóotthon: Telefonon történő előzetes időpont egyeztetés
szükséges. A látogatás a lakóotthon udvarán biztosított.

•

Csókakő idősotthon: Hétköznap 13:00-15:00-ig, hétvégén 13:00-tól 16:00-ig.
A látogatás az intézmény kertjében biztosítható.

•

Polgárdi Lakóotthon: Hétfő, csütörtök 12:00-tól 18:00-ig. A lakóotthon
udvarán biztosított.

•

Polgárdi telephely: Hétköznapokon 9:00-tól 12:00-ig előzetes egyeztetés
alapján. A telephely udvarán, parkjában biztosított.

•

Polgárdi Tekerespuszta: Nincs látogatási időpont meghatározva. A telephely
parkjában biztosított.

•

Sárosd telephely: Péntek és szombati napokon 11:00-12:00-ig és 16:00-17:00ig. A telephely parkjában biztosított.
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7. A székhelyintézményben és telephelyein, ha nem lehetséges a szabadban való
találkozás, akkor az épületen belül kell biztosítani a látogatást.
8. Az egy időben történő látogatók száma maximum két fő lehet a székhelyintézményben
és telephelyein.
9. A több ágyas szobában, ágyban fekvő ellátottat egyszerre csak 1 személy látogathatja,
a szájmaszk használatával, szükség esetén az intézmény biztosít szájmaszkot.
10. 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 (ez
fertőtleníthető).
Jelen utasítás 2020. június 8-tól visszavonásig érvényes!
Gánt-Bányatelep 2020. 06.08.

Cséplőné Gönczi Veronika
Igazgató
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