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ELJÁRÁSREND KIJÁRÁSI-ÉS LÁTOGATÁSI KORLÁTOZÁS MEGSZŰNÉS
UTÁN
A Nemzeti Népegészségügyi Központ 13305-59/2020/EÜIG iktatószámú határozattal megszüntette a
szociális intézményekben elrendelt kijárási -és látogatási tilalmat.
Az ellátottak egészségének végelme érdekében az alábbi eljárásrend lép életebe:
•
•
•
•

Az ellátottat a hozzátartozó csak bejelentéssel viheti el az intézményből.
Az intézmény területére lépve a látogatónak kötelező a maszk használata.
Az intézmény épületeibe látogatónak tilos belépni.
Hazautazáskor az ápoló-gondozó kollégák az ellátottat a nevelői szoba melletti bejáratnál adják át a
hozzátartozónak/gondnoknak.
• Visszaérkezéskor szintén ezek a szabályok érvényesek!
Az ellátottak elhagyhatják az intézményt az alábbi szabályok betartásával:
• Az intézményt elhagyni csak a munkaidő lejárta után lehet, vacsorára vissza kell érkeznie.
• Az intézmény elhagyását közölni kell az ápoló-gondozóknak.
• Az intézmény elhagyásakor mosható maszkot biztosítunk az ellátottnak – ha nem rendelkezik sajáttal
-, amit visszaérkezéskor le kell adni (mosodán mossák, fertőtlenítik).
• Visszaérkezéskor az ápoló-gondozók hőmérséklet ellenőrzést végeznek, feljegyzik, hogy hol járt az
ellátott, valamit jelenlétükben az ellátott kezet fertőtlenít.
Továbbra is napi 2 alkalommal, dokumentáltan hőmérsékletmérés történik minden ellátottnál.
A fokozott felületfertőtlenítés, takarítási napló vezetése továbbra is indokolt.
A műszakban lévő ápoló-gondozók közül továbbra is szükséges kijelölni 1 főt, aki az esetleges COVID19 fertőzötteket kezelni.
A Nappali ellátó és a Támogató szolgálat 2020.06.22-től az engedélyezett férőhelyszám 50%-ig
nyújthat szolgáltatást (max. 12 fő). Az igénybevételhez kapcsolódó szabályok:
•
•
•
•
•

Az igénybevételt előre egyeztetni szükséges a kollégákkal. Első alkalommal Nyilatkozattétel
szükséges, hogy sem az ellátott, sem a környezetében nincs koronavírus fertőzött.
A buszra való felszállás előtt megfelelő fertőtlenítő hatású szerrel kezet kell fertőtleníteni.
A buszon maszk viselése mind az ellátottaknak, mind a kollégáknak kötelező.
A buszok rendszeres fertőtlenítése dokumentáltan.
A Nappali ellátóba érkezéskor dokumentáltan hőmérséklet ellenőrzés történik, valamint ismételt
kézfertőtlenítés.
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