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Helyi eljárásrend a ben
izolációs és

Az Országos Tisztifőorvos és 
2/2022/EÜIG iktatószámú 2022
intézkedések egyes eltérésekkel
A fenti határozatban foglaltak, 
valamint a még érvényben lév
izolációs szabályok az alábbiak 

Az intézmény elhagyásár

 
Az Országos Tisztifőorvos ált
intézményben a jogszabályokb
intézkedéseket meg kell tenni 
megelőzése érdekében. 
 
Szabadságra távozott ellátott vi

• A lakó vagy hozzátartoz
az intézményvezető felé
tervezett időpontját, v
szabadság engedélyezés
vonatkozó előírásokat, s

• Az intézménybe történ
függetlenül 5 napig iz
foglaltaknak megfelelőe
végezni. Az izoláció a m

 
Új lakó felvételére vonatkozó sz

• Új lakó intézménybe tör
gyorsteszt negatív eredm
izoláció 5. napján ism
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bentlakásos szociális intézménybe való
és higiénés szabályaira vonatkozóan 

 

Tisztelt Hozzátartozók! 

 

 
és Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter által jó

ú 2022. március 7-én kelt határozata értelmében a s
sekkel visszavonásra kerültek. 
laltak, és az FPH144/381-15/2022 Fenntartói utasí
en lévő meghosszabbított vészhelyzet alapján inté
bbiak szerint változnak. 

 
gyására és az intézménybe való visszatérés

szabályok 

os által kiadott és jelenleg hatályban lévő eljárá
ályokban, miniszteri utasításokban, egyéb rendel
 tenni a COVID-19 fertőzés behurcolásának és/v

ott visszatérésére vonatkozó szabályok: 
átartozója a szabadságra vonatkozó igényét előzet
tő felé. A kérelemnek tartalmaznia kell a távozás é
ját, valamint a visszatérés feltételeinek tudom
lyezésének feltétele a lakó nyilatkozata arról, hogy
okat, szabályokat betartja. 

történő visszaérkezést követően a lakó az olto
pig izolációs helyiségben kerül elhelyezésre. 

felelően az izoláció kezdő időpontjában és az 5. n
ió a második negatív eredményű szűrés birtokában

zó szabályok 

be történő felvétele egy SARS-CoV-2 kimutatásár
 eredménye és 5 nap izolációs elhelyezést követő
n ismételt szűrést kell végezni. Az izoláció a 

HONA 

 

 való visszatérés 
óan  

ltal jóváhagyott 15144-
en a szociális korlátozó 

i utasítás rendelkezései, 
intézményünkben az 

atérésre vonatkozó 

 eljárásrend alapján az 
rendelkezésekben előírt 
k és/vagy terjedésének 

 előzetesen írásban jelzi 
ozás és a visszaérkezés 
tudomásul vételét. A 

, hogy a visszaérkezésre 

z oltottsági státuszától 
 Fenti utasításban 

az 5. napon szűrést kell 
kában szüntethető meg. 

atására irányuló antigén 
övetően lehetséges. Az 

ció a második negatív 
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eredményű szűrés birto
lakók részére is térítésm
 

Egészségügyi intézményből viss

• Járóbeteg szakellátás igé
gépjárműve, hanem 
személyzetünk kíséreté
visszaérkezést követően

• Amennyiben a lakó járó
gépjárművének igénybe
visszaérkezést követő r
irányuló antigén gyors
elhagyhatja.  

• Kórházból tartós kezelé
elhelyezésre. Az izoláci
kezdő időpontjában és a
birtokában szüntethető m

 
Számunkra továbbra is kiemelte
idősek megóvása, állapotukna
munkakörnyezet biztosítása. 
 
Köszönjük eddigi együttműkö
Hozzátartozóiknak, amelyre 
munkatársaink védelme érdekéb
 
 
 
Budapest, 2022.04.14. 
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s birtokában szüntethető meg. A vizsgálatot inté
rítésmentesen biztosítja. 

l visszatérő ellátottak: 

tás igénybevétele esetén, ha a lakó szállítását nem
nem intézményünk fertőtlenített gépkocsija 
íséretével és a megfelelő védőeszközök biztosí
etően nem szükséges további intézkedés.  

kó járóbeteg szakellátásra történő eljuttatása csak
génybevételével oldható meg (például fekvő la
vető reggel a gondozottnál elvégezzük SARS-Co
gyorsteszt vizsgálatot. Negatív lelet esetén a 

kezelésről visszaérkező lakó 5 napig izolációs h
izoláció időtartama alatt két szűrést szükséges vé
n és az 5. napon. Az izoláció a második negatív e

thető meg. 

emelten fontos – a prevenciós intézkedések szigorú
otuknak megfelelő ellátása, illetve a biztonságo

tműködésüket, türelmüket minden kedves Elláto
lyre a továbbiakban is számítunk az időse
rdekében. 

      Merucza Erika 

      intézményvezető 

HONA 

 

ot intézményünk az új 

t nem a mentőszolgálat 
ocsija végezte saját 
biztosításával, akkor a 

csak a mentőszolgálat 
vő lakók esetében), a 

CoV-2 kimutatására 
n a lakó az izolációt 

ciós helyiségben kerül 
es végezni, az izoláció 
gatív eredményű szűrés 

zigorú betartásával – az 
onságos és egészséges 

Ellátottunknak, tisztelt 
idősek, az Önök és 


