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Intézményi
ényi lá
látogatási, kijárási és eltávozási
ási rend
ren
Tisztelt Hozzátartozók!
Az Országos Tisztifőorvos és Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter által
ltal jó
jóváhagyott 151442/2022/EÜIG iktatószámú 2022.
2022 március 7-én kelt határozata értelmében a szociális korlátozó
intézkedések egyes eltérésekkel
sekkel visszavonásra kerültek.
A fenti határozatban foglaltak
laltak, és az FPH144/381-15/2022 Fenntartóii utasítás
utasí rendelkezései,
valamint a még érvényben
en lévő
lév meghosszabbított vészhelyzet alapján
ján az alábbiak szerint
tájékoztatjuk:

2022.. márc
március 14-től érvényes látogatási rend
A látogatás lehetőségét intézményünk
intézm
biztosítja, egyúttal kérjük a hozzát
hozzátartozók/látogatók
együttműködését, hogy minden
inden esetben tartsák be a következőkben leírt
rt eljár
eljárásrendet:
A maszk használata
haszn
az intézmény egész területén kötelez
ötelező!
Látogatás céljából az intézmé
tézmény területére csak egészséges személyy léphet
léph be az orrot és a
szájat eltakaró maszk kötelező
telező viselése mellett. A maszkot belépéskor
or és az intézményben
való tartózkodás során folyamatosan
folyam
viselni kell a látogatóknak is. A portaszolgálatnál
kihelyezett, vírusölő hatású
sú kézfertőtlenítő
kéz
szer használata kötelező.

1. / Fentjáró vagy kerekes
rekesszékkel önállóan közlekedő ellátotta
átottak látogatása
- fentjáró vagy kerekesszék
esszékkel önállóan közlekedő ellátottak látogatása
atása az udvaron, rossz
idő esetén arra az intézmé
tézményben található szabad és nyitott társalgókba
ban van lehetőség.
A többi lakótárs nyugalmaa érdekében
érdek
a látogatás ideje:

Naponta 9 órától 18 óráig.
2./ Ágyhoz kötött, valamint
valam
demens ellátottjaink gondoz
ondozási egységben
történő látogatása
- fekvő lakóinkhoz,
hoz, valamint
v
a demens egységben elhelyezett
ezett fekvő lakóinkhoz
naponta két fő hozzátartozó
hozz
látogatása engedélyezett a lakótérb
kótérben (maximum 30
percig), vagy a demens
de
udvarban (igény szerinti időtartamb
rtamban), a gondozási
egység vezetőjével
jével előre
e
egyeztetett időpontban.
A többi lakótárs nyugalmaa érdekében
érdek
a látogatás ideje:

Naponta 9 órától 18 óráig.
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3./ A kórházból/egészségügyi
ügyi ellátásból
e
visszatérő, illetve koronavírusra
rusra jellemző tünetek
miatt izolációs helyiségekb
égekben elhelyezett ellátottak, az elkülönít
ülönítés, járványügyi
korlátozás időtartama alatt
latt nem
ne látogathatók!

A hozzátartozóktól
któl az ellátottak számára érkező csomago
magok átadása
A hozzátartozók által hozott csomagokat
cso
a látogatáskor átadhatják az ellátott
llátottaknak.

Az intézményből
intézm
naponta történő eltávozás
Az intézményből történő eltávozás,
eltávo
valamennyi ellátott – egészségi állapot
llapota függvényében –
az intézményből szabadonn kijárhat,
kijá
az ellátást igénybe vevőnek be kell je
jelenteni eltávozási
szándékát, visszatérés idejét
ejét a gondozási egység vezetőjének, vagy a szolgálatot
sz
teljesítő
szakdolgozónak.
Az ellátott eltávozása csakk akkor
akko tagadható meg, ha a kezelőorvos szakvéle
akvéleménye szerint – a
jogosult önmagát vagy másoka
ásokat veszélyeztető egészségi állapota miatt – az eltávozást nem
javasolja, illetve gondnokság
kság alatt
a
áll, és – testi épsége, egészsége érdekében
érdek
– törvényes
képviselője felügyelete alatt
att távozhat
táv
el az intézményből.
Az intézményből történő rövid
rövi idejű eltávozás az ellátottak részére - ugyanúgy, mint a
látogatás - időbeli korláthoz kötött.
köt

Eltávozáss naponta
napo
9 órától 18 óráig engedélye
délyezett.
Az intézményben élő ellátottja
látottjainkat kérjük, hogy a közlekedés, illetve
tve zá
zárt térben történő
vásárlás, ügyintézés, tartózkod
tózkodás során az orr, valamint száj nyílását
sát elt
eltakaró maszkot a
továbbiakban is szíveskedjenek
djenek viselni, melynek indoka a saját és lakótárs
kótársaik egészségének
védelme.
Visszaérkezéskor a kézfertőtle
ertőtlenítés, teljes testfürdő (hajmosás) teljes
jes ruházat
ru
csere és a
ruházat átmosása magas hőfoko
őfokon a távollétről visszatérő ellátottak esetében
tében sszükséges.

Budapest, 2022.03.10.

Merucza Erika
intézményvezető

