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Intézményi látogatási, kijárási és eltávozási rend 

Tisztelt Hozzátartozók! 

A Fővárosi Operatív Törzs javaslatára Budapest Főváros Főpolgármestere által kiadott 
utasításnak megfelelően a járványhelyzet fokozódása miatt a látogatási és kijárási, valamint az 
ellátottak részére eljuttatott csomagokkal kapcsolatos eljárási rend 2021. november 2-tól az 
alábbiak szerint módosul: 

Látogatási rend 

A látogatás lehetőségét intézményünk a Fenntartó utasításának megfelelően a hét három 
munkanapján, korlátozott időtartamban biztosítja, egyúttal kérjük a hozzátartozók/látogatók 
együttműködését, hogy minden esetben tartsák be a következőkben leírt eljárásrendet:  
 
Érvényes védettségi igazolvánnyal nem rendelkező hozzátartozók számára a látogatás 
lehetőségét jelen időszak alatt nem tudjuk biztosítani. 

 
A maszk használata az intézmény egész területén kötelező! 

 

Felhívom a hozzátartozók figyelmét arra, hogy a látogatás minden lakónk esetében 
kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges! 

 
→ az ellátottak és a dolgozók védelmében maximálni kell az egy időben történő 

látogatók számát; 
→ az intézményt csak egészséges személy látogathatja, tüneteket mutató látogató nem 

léphet az intézmény területére; 
→ hőmérsékletmérés, nyilatkozat kitöltése belépéskor kötelező; 
→ belépéskor kézfertőtlenítés elvégzése; 
→ fentjáró lakóink részére is csak kizárólag érintésmentes találkozás lehetősége 

biztosított az erre kialakított helyeken, 
→ a szociális távolság betartása kötelező: a családtagok, ismerősök között 1,5 méteres 

távolság a lakótérben történő látogatáskor is; 
→ érvényes védettségi igazolvány; személyi igazolvány vagy útlevél együttes 

bemutatása. 

Ki látogathat? 
Látogatás céljából az intézmény területére csak egészséges személy léphet be az orrot és a 
szájat eltakaró maszk kötelező viselése mellett. A maszkot belépéskor és az intézményben 
való tartózkodás során folyamatosan viselni kell a látogatóknak is. A portaszolgálatnál 
kihelyezett, vírusölő hatású kézfertőtlenítő szer használata kötelező. 
 

A látogató, kézfertőtlenítést és testhőmérséklet mérést követően az intézmény 
portaszolgálatán nyilatkozik járványügyi szempontból egészségi állapotukról, hogy nem 
rendelkezik a koronavírus fertőzés tüneteivel, az elmúlt 14 napban nem állt kapcsolatban 
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járványügyi szempontból kockázatot jelentő személlyel, valamint igazolt COVID 19 pozitív 
személlyel vagy kontaktjával.  
 
Egyben hozzájárul a testhőmérséklet regisztrációjához. Határértéket meghaladó (37 ℃) 

testhőmérséklet esetén az intézmény területére belépni TILOS! 

Aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az érvényes védettségi igazolványát, - mely csak személyi 
igazolvány vagy útlevél bemutatásával együtt érvényes - bemutatja a rendészeti 
munkatársnak. 

A védettségi igazolványon szereplő adatokat semmilyen módon nem rögzítjük, nem tartjuk 
nyilván, kizárólag annak érvényességét ellenőrizzük. 

Érvényes védettségi igazolvánnyal történő ellátottak és hozzátartozók látogatási rendje 

- fentjáró vagy kerekesszékkel önállóan közlekedő ellátottak látogatására az erre 
intézményen belül, az I. emeleten található büfé előterében kialakított két érintésmentes 
látogatótérben van lehetőség, 

- egy ellátott esetében azonos időben maximum 1 fő látogató fogadását tudjuk biztosítani 
az elkülönített térben (az ellátottak nagy száma és a korlátozott mennyiségben 
rendelkezésre álló látógató helyek száma miatt), 

- a védőeszközöket az intézmény biztosítja. 

A látogatás módja menete: 

- A helyváltoztatásra önállóan, illetve személy és/vagy eszköz segítségével képes 
ellátottak számára a látogatást az intézményben kijelölt két érintésmentes 
látogatói ponton tudjuk biztosítani. Az ellátottak számára az orrot és a szájat 
eltakaró maszk viselése látogatáskor is kötelező.  

A hét két munkanapján, hétfőn és pénteken van lehetőség a lakók látogatására, 
melyre esetenként 20 perc áll rendelkezésre. Minden látogatás után fertőtlenítjük a 
látogatóteret.  

- Az ágyhoz kötött, lakóhelyiség elhagyására rövid időre, vagy rövid időre sem 
képes ellátottak, valamint a demens gondozási egységben elhelyezett lakóink a 
szerdai napon látogatói szobában fogadják a látogatót. (Egy szobában, ugyanabban 
az időben csak egy látogató tartózkodhat a túlzsúfoltság elkerülése végett.) Ez is 
indokolja az előzetes időpont egyeztetést. 

 
- Helyváltoztatásra segítséggel sem képes ellátottak az emeletenként kijelölt 

látogatói szobában látogathatók. 
 
A többi lakótárs nyugalma érdekében a látogatás ideje: 
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Naponta 9 órától 18 óráig. 

 
Valamennyi látogatóra vonatkozó szabály: 

Az előzetes időpont egyeztetés minden ellátott esetében a látogatás kötelező feltétele. 
A látogatók fogadása előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik. 
A telefonon történő bejelentkezéseket munkatársunk regisztrálja az erre a célra 
rendszeresített regisztrációs lapon. 

 
+06-1-254-0052/115 mellék vagy +06-1-254-0055 

 
A látogatási időpont előjegyzését végző munkatársunk előzetes tájékoztatást nyújt az 
intézmény területére történő belépésről.  

 
Telefonos bejelentkezés időpont egyeztetés: 

 
Hétfőtől – Csütörtökig: 9-15 óra között, Pénteken: 9-11 óráig. 

 
Hétvégén látogatási lehetőséget nem tudunk biztosítani! 

 
Látogatási idő: hétfőn és pénteken a fentjáró lakóink részére, szerdai napokon az 

ágyhoz kötött, és demens ellátottjaink estében 9 és 18 óra között van 
lehetőség látogatásra. 

 
Látogatásra kijelölt helyek: 

 az I. emeleten található büfé előterében kialakított két érintésmentes látogatói 
térben egy időben ellátottanként 1 fő hozzátartozó tartózkodhat. 

 
 
A kórházból/egészségügyi ellátásból visszatérő, illetve koronavírusra jellemző tünetek 
miatt izolációs helyiségekben elhelyezett ellátottak, az elkülönítés, járványügyi 
korlátozás időtartama alatt nem látogathatók! 

 

 

Az ellátottak számára, a hozzátartozóktól érkező csomagok fertőtlenítése 

Otthonunk lakói védelme érdekében a hozzátartozók által hozott csomagokat látogatás esetén 
is az intézmény portaszolgálatán kell leadni, melyet fertőtlenítés után eljuttatunk az 
ellátottaknak.  
Csomagokat a hét minden napján hozhatnak intézményünkbe a látogatók. 
Amennyiben a látogatás során fertőtlenítés nélküli csomagok kerülnek átadásra az idős 
ellátottak számára, azért az intézmény nem vállal felelősséget! 
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Az intézményből történő eltávozás rendje 

Lakóink intézményből történő eltávozása előzetes egyeztetéssel csak abban az esetben 
történhet, ha érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkeznek és az ellátott védettségi 
igazolvánnyal rendelkező hozzátartozójához megy egy vagy több napos eltávozásra.  
A távollétet követő visszatérés esetén lakóink izolációban történő elhelyezése kötelező, 
melyet két negatív tesztet követően hagyhatnak el, és térhetnek vissza lakószobáikba.  
Az intézménybe történő visszaérkezés is kizárólag előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
azért, hogy a szükséges számú izolációs férőhely a megfelelő időben és számban 
rendelkezésre álljon a kórházból visszatérő lakóink számára is.  
Ez az előírás – eltérően az eljárási rend többi pontjától - 2021 október 28-tól hatályba 
lép! 
 
Az intézmény területét eltávozásra elhagyó ellátottjaink számára FFP2 szájmaszk 
viselése kötelező, amelyet intézményünk biztosít az ellátottak számára. 
 
A lakók számára - a fent részletezett eset kivételével - 2021. november 2-tól kijárási 
tilalom lép érvénybe. 
 
Kérem szíves együttműködésüket az ellátottjaink védelme érdekében.  
 
 
Budapest, 2021. október 27. 
 
 
 
       Merucza Erika 
       intézményvezető 
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