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2020/1. számú Intézményvezetői utasítás
Eljárásrend a járványügyi zárlat feloldását követő látogatási protokoll betartásáról az
ellátottak hozzátartozói, valamint a munkavállalók részére
A látogatási eljárásrend betartására, betartatására a következő intézményvezetői utasítást
hozom.
Az intézmény az ellátottak részére biztosítja a hozzátartozóikkal, látogatóikkal a személyes
kapcsolat felvételét, melyre egyeztetett időpontban kerül sor.
Időpont egyeztetés: Aranyosi Katalin szociális adminisztrátor
Telefon: 06/1-254-0050
A szociális adminisztrátor a hozzátartozókkal egyeztetett időpontokról nyilvántartást vezet,
amely minden munkanap átadásra kerül a rendészeti csoport és a mentálhigiénés csoport,
valamint az adott gondozási egység vezetője részére.
Rendészeti részleg feladata: A látogatót védőeszközökkel látja el, attól függően, hogy a
látogatásra az udvaron vagy az épületben kerül sor. Minden egyes látogatónak kötelező a
testhőmérséklet mérés, valamint a nyilatkozat kitöltése.
Ezen eljárás megtagadása esetén nem engedélyezhető a látogatás.
Mentálhigiénés munkatársak feladata: A munkavállalók az udvarokon történő látogatásokat
koordinálják lekísérik az ellátottakat látogatóikhoz, látogatás után biztosítják a fertőtlenítést.
Gondozási egység vezetői a gondozási egység vezetői az ellátási egységben látogatható
ellátottakat a kijelölt látogatói szobába kísérik és biztosítják az eljárásrendben leírt
fertőtlenítési folyamatokat.
Amennyiben a látogató nem tartja be a szóban is elmondott látogatási protokollt, értesíteni
kell az intézményvezető ápolóját és a rendészti dolgozót.
A 2020. június 15-én a KI/89/1/2020 kiadott eljárásrend az intézményvezetői utasítással
együttesen lép hatályba.

Budapest, 2020. június 15.

Merucza Erika
mb. intézményvezető
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ikt. szám:

KI/89/1/2020

Intézményi látogatási és kijárási tilalom fefeloldására kidolgozott eljárásrend

A személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézményekre vonatkozóan 2020. június 3-án
13305-54/2020/EÜIG módosított látogatási és kijárási tilalomra vonatkozó határozat alapján,
valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala által megküldött
járványügyi zárlatának feloldását követően az intézmény a következőkben felsorolt eljárás
rend alapján biztosítja az ellátottak részére a hozzátartozók általi látogatást, személyes
kapcsolattartást.
A fennjáró lakók, valamint a részben mozgásukban korlátozott, de önállóan közlekedő lakók
részére az intézmény kertjében kialakításra kerül egy mobil fogadó tér, valamint az intézmény
udvarán épített szaletli. A mobil fogadótér átlátszó fala, a szaletli nyitott oldalai biztosítják
annak ellenőrzését, hogy mind a hozzátartozó mind a lakó részéről betartásra kerül a
határozatban előírt távolságtartás, valamint a védőeszközök használata. Minden egyes
látogatás után a fogadóterek fertőtlenítésre kerülnek.
Őszi, valamint a téli időszakban a földszinten kerül kialakításra egy fogadó tér, mely könnyen
szellőzik és folyamatosan fertőtleníthető. Látogatás után a lakó ruházata fertőtlenítő permettel
fertőtlenítésre kerül.
Az ápolási részlegen a lakók átköltöztetésével az egység legelső szobája kiürítésre kerül és
ebből kerül kialakításra a látogatói szoba. Azon ellátottak, akik kerekesszékbe kiültethetők a
hozzátartozói látogatás időpontjában áthelyezésre kerülnek a látogatói szobába. Ott lesz
lehetőség a csomag átadására és annak fertőtlenítésére.
A teljesen fekvő lakók a látogatási időpontban fekvőbeteghordó kocsin kerülnek átszállításra
a látogató szobába. Minden egyes látogatás befejezése után légfertőtlenítésre és szellőztetésre
kerül sor, és utána kerülhet sor új látogató fogadására.
A demens részlegeken ugyan ezen eljárás alapján történik a látogatás, kiegészülve azzal, hogy
jó idő esetén a látogatás a demens udvarban történik, megfelelő távolságokban elhelyezett
padok biztosításával.
Az ápolási részlegen fekvő, illetve a demens részlegen ellátottakhoz a hozzátartozók
egyeztetett időpontban jöhetnek látogatni, melynek oka, hogy egyszerre kevés hozzátartozó
legyen egy osztályon, mely által az ápoló személyzet folyamatosan ellenőrizheti az előírások
betartását. Egyszerre csak egy látogató tartózkodhat az ellátási egység látogatói szobájában.
A látogatói szobák fertőtlenítése a délelőtti és délutáni látogatási turnus között, valamint az
éjszakai időszak alatt germicid lámpával történik.
A lakó részére csak olyan késztermék (élelmiszer), dohányáru, kávé hozható be, aminek külső
csomagolása fertőtleníthető, amit a mentálhigiénés munkatárs fertőtlenít.
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Látogatási idő hétfőtől péntekig naponta 9 órától 11 óráig, valamint 14 órától 17 óráig.
Páratlan héten szombaton 9 órától 11 óráig, valamint 14 órától 17 óráig.
Páros héten vasárnap 9 órától 11 óráig, valamint 14 órától 17 óráig.
Látogatási idő egy látogató részéről minden ellátott esetében fél óra.
Egy lakó naponta egy látogatót fogadhat, vagy osztott időben két látogatót.
A látogatók, hozzátartozók az intézménybe történő belépéskor nyilatkozatot írnak alá és a
rendészet munkatársai által hőmérséklet ellenőrzésén esnek át, mely a nyilatkozaton kerül
dokumentálásra. Minden látogatónak szájmaszkot biztosít az intézmény, az ápolási és a
demens részlegre látogató hozzátartozók részére látogatói köpeny is rendelkezésre áll. A
kézfertőtlenítők használata kötelező, mely az intézmény bejáratainál, és a gondozási
egységeknél is kihelyezésre került.
Az intézmény a lakókat folyamatosan arra kéri már jelenleg is, hogy csak nagyon fontos,
indokolt esetben hagyják majd el az otthon területét.
A nagyobb egyházak vezetőivel egyeztetésre kerül, hogy több időpontban, kevés lakó
jelenlétével biztosított legyen a vallásgyakorlás lehetősége.
Az intézményt elhagyó lakóknak szájmaszk, a mozgáskorlátozott lakók kimenetelénél nem
csak a szájmaszk, de a gumikesztyű viselése is kötelező.
A kijárást a lakóknak - ugyanúgy, mint a látogatást - időbeli korláthoz szükséges kötni, így az
naponta 9 órától 11 óráig, valamint 14 órától 17 óráig engedélyezett.
A visszatérő lakók ruházatát, valamint a mozgáskorlátozott lakók kerekesszékeit a rendészeti
dolgozók fertőtlenítő permettel fújják le.
Budapest, 2020. június 15.

Merucza Erika
mb. intézményvezető
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