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Izolációs és higiénés szabályok a COVID-19 járvány alatt különös 
tekintettel az érvényben lévő látogatási és intézmény elhagyási tilalomra 

vonatkozóan  

 

Tisztelt Hozzátartozók! 

Az Országos Tiszti főorvos által elrendelt látogatási és intézmény elhagyási tilalom (az 
Országos Tiszti főorvos 2020. december 18-án kelt 42935-3/2020/EÜIG számú határozata 
értelmében) a Magyarország területén működő szakosított ellátást nyújtó szociális 
intézményekre terjed ki. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által hatályos „Eljárásrend a 
2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és 
infekciókontroll szabályok), 2021. március 13-án kelt, Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter által 
aláírt „Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a 
szociális szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a 
gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a javítóintézetek részére” 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Egészségügyi Igazgatási és 
Nyilvántartási Osztály BP/FNEF-EGI/0794-2/2021. és BP/PNEF-EGI/1. iktatószámú 
leveléhez mellékelt, 2021. január 8-án kelt WHO időközi útmutató a „Fertőzés megelőzési és 
járványvédelmi útmutató hosszú távú ellátást nyújtó intézményeknek a COVID-19 kapcsán”, 
valamint a FPH 079/736-88/2020 iktatószámú Fenntartói utasításban foglaltak alapján az 
alábbiak szerint tájékoztatjuk. 

Látogatási tilalommal kapcsolatos tájékoztatás 

Az érvényben lévő látogatási tilalom alól a szakosított szociális intézmények tekintetében 
kivételt jelent a végstádiumban lévő ellátottaktól való elbúcsúzás céljából történő látogatás. A 
látogatásra vonatkozó kérelmet az intézményvezetőhöz szükséges eljuttatni. A kérelemnek 
tartalmaznia kell a látogatók nevét, számát és a látogatás tervezett időpontját. A látogatás a 
járványügyi szabályok szigorú betartása mellett kerül engedélyezésre. 
A látogatásra vonatkozó szabályok: 

• Látogatás céljából csak egészséges személy léphet be. A portaszolgálatnál kihelyezett 
vírusölő hatású kézfertőtlenítő szer használata kötelező. A látogatók kézfertőtlenítést 
és testhőmérséklet mérést követően az intézmény portaszolgálatán nyilatkoznak 
járványügyi szempontból egészségi állapotukról (nem mutatják a koronavírus fertőzés 
tüneteit), illetve az elmúlt 14 napban nem kerültek kapcsolatba igazolt COVID-19 
pozitív személlyel. 

• A látogatás az erre a célra előzetesen kijelölt helyiségben történik. A látogatókat a 
rendészetről a látogató helyiségbe a lakó ellátásáért felelős gondozási egység vezetője 
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kíséri gondoskodva arról, hogy a látogató a legrövidebb úton jusson el a látogatásra 
kijelölt helyiségbe. 

• A látogatónak a látogatás teljes időtartama alatt viselnie kell az intézmény által 
biztosított védőeszközöket (FFP-2 szájmaszk, védőruha, gumikesztyű, cipővédő, 
szükség esetén egyéb meghatározott védőeszköz). A látogatás időtartama alatt 
lehetőség szerint a látogatott is szájmaszkot visel. 

• Egyidejűleg legfeljebb két személy tartózkodhat a végstádiumban lévő személy 
mellett. Több látogató esetén az előjegyzési idők kialakításánál legalább 30 percet kell 
biztosítani egy látogatásra. 

• A látogatás végén a gondozási egység vezetője a legrövidebb úton kíséri ki a 
hozzátartozókat a rendészetre. Az elhasznált védőeszközöket a portán elhelyezett 
veszélyes hulladék tárolóban kell elhelyezni, majd ismételten kézfertőtlenítést kell 
végezni.  

 
Az intézmény elhagyására és az intézménybe való visszatérésre vonatkozó 

szabályok 
 
Az intézmény elhagyási tilalom célja, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a fertőzés 
lehetőségét, így óvva az egyén és a többi ellátott egészségét. Az érvényben lévő intézmény 
elhagyási tilalom alól a szakosított szociális intézmények tekintetében kivételt jelent a 
szükséges egészségügyi vizsgálatok elvégzése. Különösen méltányolható helyzetben írásban 
érkezett kérelem alapján az intézményvezető külön engedélyével hagyható még el az 
intézmény. Az intézmény területét elhagyó ellátottjaink számára a szükséges védőeszközöket 
az intézmény biztosítja, azok viselése kötelező. 
 
Az intézmény önkényes elhagyása: 
Ha az ellátott önkényesen, az intézményvezető engedélye nélkül elhagyta az intézményt, csak 
akkor köteles az intézmény visszaengedni, ha a biztonságos elkülönítést meg tudja oldani, 
vagy a visszatérő ellátott rendelkezik két, 48 óra különbséggel vett oro/nasopharyngeális 
törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredményével. 
 
Szabadságra távozott ellátott visszatérésére vonatkozó szabályok: 

• A lakó vagy hozzátartozója a szabadságra vonatkozó igényét előzetesen írásban jelzi 
az intézményvezető felé. A kérelemnek tartalmaznia kell a távozás és a visszaérkezés 
tervezett időpontját, valamint a visszatérés feltételeinek tudomásul vételét. 

• 72 órán belüli távolmaradás abban az esetben engedélyezhető, ha az intézmény a 
gondozottat a visszaérkezés után 10 napig izolálni tudja. 

• 72 órán túli intézményelhagyás esetén a visszatérés feltétele az oro/nasopharyngeális 
törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye (járványügyi érdekből a 
visszatérés feltételeként előírt PCR vizsgálat térítésmentes).  
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• A visszatérést követően az ellátott 14 napig izolációs helyiségben történő elhelyezése 

szükséges. Az eltávozás és visszatérés az ellátott egészségi állapota függvényében 
fenti szabályok elfogadásával lehetséges. 

 
Egészségügyi intézményből visszatérő ellátottak: 

• Egészségügyi intézményből nem Covid-19 fertőzés miatt ellátott beteg szociális 
intézménybe bocsátásához, ha legalább 48 órán át egészségügyi intézményben 
ápolták/kezelték a 13305-54/2020/EÜIG számú NNK határozat értelmében egy darab 
oro/nasopharyngeális törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye 
szükséges. A negatív PCR vizsgálati eredménnyel hazaérkezett lakó további 10 napig 
betegszobában kerül megfigyelésre. Hazaérkezéskor és a betegszobából való 
szabadítást megelőzően kontroll PCR vizsgálat történik. 

• Járóbeteg szakellátás igénybevétele esetén, ha a lakó szállítását nem a mentőszolgálat 
gépjárműve, hanem intézményünk fertőtlenített gépkocsija végezte saját 
személyzetünk kíséretével és a megfelelő védőeszközök biztosításával, akkor a 
visszaérkezést követően nem szükséges további intézkedés. Amennyiben a lakó 
szállítása csak a mentőszolgálat gépjárművének igénybevételével oldható meg 
(például fekvő lakók esetében), továbbá egyéb egészségügyi ellátásból visszatérő 
ellátott 14 napig izolációs helyiségben való elhelyezése szükséges kontroll PCR 
vizsgálat végzése mellett. 

• Kórházban ápolt, megerősített Covid-19 beteg, intézményünkbe való visszatérésének 
feltétele: egy darab SARS-Cov-2 AG kimutatására irányuló gyorsteszt negatív 
eredménye (a mintavétel nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését 
követő 7. nap). A visszatérést követően az ellátottat 14 napig izolációs helyiségben 
kerül elhelyezésre PCR vizsgálat végzése mellett. 
 

 
Számunkra továbbra is kiemelten fontos – a prevenciós intézkedések szigorú betartásával – az 
idősek megóvása, állapotuknak megfelelő ellátása, illetve a biztonságos és egészséges 
munkakörnyezet biztosítása. 
 
Köszönjük eddigi együttműködésüket, türelmüket minden kedves Ellátottunknak, tisztelt 
Hozzátartozóiknak, amelyre a továbbiakban is számítunk az idősek, az Önök és 
munkatársaink védelme érdekében. 
 
Budapest, 2021.03.13. 
 
 
 
 
       Merucza Erika 
       intézményvezető 
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