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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Munkavállalók/Kollegák!
A tájékoztatás a 2020. 07. 02. kiadott EMMI legfrissebb útmutatója előírásokat tartalmazza,
ami intézményünkre a COVID-19 vírus miatt járványügyi készültség szakaszában továbbra is
vonatkozik.
1. Saját otthonából új ellátott felvétele és kórházból átvétele, illetve visszavett ellátottak
esetén az oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat szükségességét
az NNK által kiadott szociális intézményekre vonatkozó Eljárásrend határozza meg.
2. Intézmény látogatási rendje a mellékelt dokumentumon
3. Szükséges a láz és a légúti tünetek folyamatos monitorozása az ellátottak körében
(naponta kétszeri lázmérőzés érintésmentes hőmérővel vagy biztosítva a hőmérők
megfelelő fertőtlenítését az ellenőrzések között) és annak dokumentálása.
4. Koronavírusra utaló tünet megjelenése esetén haladéktalanul értesíteni kell az
intézmény orvosát vagy a háziorvost, és haladéktalanul gondoskodni kell az
elkülönítésről.
5. Koronavírusra utaló tünet esetén az ellátottat úgy kell tekinteni, mintha fertőzött lenne,
és a járványügyi hatóság döntéséig az írásban rögzített izolációs tervben foglaltak
szerint kell eljárni.
6. Az alapvető higiéniai szabályok, valamint a köhögési etikett fokozott betartása
szükséges az ellátottak és munkatársak körében:
o kézmosási és fertőtlenítési lehetőségek megteremtése (étkeztetés előtt és
étkeztetés után, a lakókkal való érintkezés előtt és után, szennyezett felszínnel
való érintkezés után).
o A kéz higiénéről való tájékoztatás (plakát, piktogram a kézmosók fölött)
kifüggesztése szükségs.
o Étkezés előtti kézmosásra fel kell hívni a figyelmet, és szükség esetén a
kézmosás megtörténtét ellenőrizni szükséges.
o Tüsszentés és köhögés esetén papír zsebkendő használata, amit azonnal
szemetesbe kell dobni, majd alapos kézmosás szükséges.
o A felsőruházat és a személyes textíliák gyakoribb tisztítása.

o A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például, kézfogást, ölelést, puszit
a baráti ölelést mellőzni kell (kivéve a családtagok között).
7. Intézménybe való belépéskor – és az intézménybe való tartózkodás ideje alatt akár
többször is – szükséges az alapvető kézfertőtlenítés megtétele, kéz higiéné fenntartása,
amelyet a munkatársaknak kötelező figyelemmel kísérni, ellenőrizni.
Folyamatosan nyomon kell követni az ellátottak alap higiénés állapotát, a fürdésre,
tisztálkodásra, a ruha cseréjére fel kell hívni az ellátottak figyelmét.
8. Az intézmények fertőtlenítő takarítását folyamatosan biztosítani szükséges (beleértve a
lakószobákat, közösségi helyiségeket, vizes helyiségeket és munkatársak tartózkodására
szolgáló helyiségeket is, korlát, kilincs, kapcsoló stb,), az igénybevevők takarításba
történő bevonása kizárólag felügyelettel lehetséges.
Az intézménybe lévő felületeket naponta több alkalommal fertőtleníteni kell, különös
tekintettel az asztalokra, székekre, matrachuzatokra, ágykeretekre és minden olyan
tárgyra, amelyet az ellátottak saját maguk kezelnek (pl: mikrohullámsütő, televízió
távirányító, számítógép, telefon, kulcs stb.).
9. Az épülete és annak minden helyiségét naponta többször szükséges átszellőztetni.
10. A közösségi terekben csoportfoglalkozások (ide érte az étkezéseket) alkalmával
törekedni kell a személyek közötti legalább 2 méteres távolságmegtartására.
Amennyiben lehetőség van rá, javasolt az udvaron, szabadlevegőn való
csoportfoglalkozások szervezése.
11. Az intézményben a munkavállalóknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor,
vagy ha tartósan 2 méteren belüli távolságban vannak az ellátottakkal, míg a közösségi
programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint
az ellátottaknak is orr-szájmaszkot kell viselniük.
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