IRMÁK Nonprofit Kft.
Támogatott Lakhatás
2730 Albertirsa, Dózsa György út 26.,
Tel: (53) 571-065, fax: (53) 571-066
www.irmak.hu, e-mail: irmak@t-online.hu
Cg.: 13-09-129053

ELJÁRÁSREND KIJÁRÁSI-ÉS LÁTOGATÁSI KORLÁTOZÁS
MEGSZŰNÉS UTÁN
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. július 02. napján kiadott „a koronavírus
terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, a
gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a
javítóintézetek részére” című útmutató alapján, az IRMÁK Nonprofit Kft. Támogatott Lakhatás (2730
Albertirsa, Dózsa György utca 26.) vonatkozásában, az alábbi látogatási rend érvényes:
1. A látogató csak azzal a gondozottal kerülhet kapcsolatba, akit látogatni szeretne.
2. Fertőző betegség jeleit mutató személy nem látogathat ellátottat.
3. A látogatás megkezdése előtt vírusölő hatású kézfertőtlenítőszer használata kötelező, melyet
biztosítunk az Önök részére.
4. A látogatás elsődlegesen kültéren történhet, 2 méteres védőtávolság betartásával, egyszerre
maximum 2 látogató jelenlétével. A támogatott lakhatást nyújtó ingatlanba belépni kézfertőtlenítés
után, kizárólag maszkban lehetséges.
5. A látogatás során csomag (élelmiszer, használati tárgy stb.) átadható a látogatott személy részére.
6. A látogatási szándékot 2 nappal a látogatás időpontja előtt ELŐRE KELL JELEZNI, hogy maximálni
tudjuk az egyidőben történő látogatók számát. Az időpont egyeztetése az esetfelelőssel történik.
Amennyiben időpontegyeztetésre nem kerül sor, úgy a látogatás nem kivitelezhető.
Lakhatási cím:
2730 Albertirsa, Dózsa György utca 26.
2721 Pilis, Táncsics Mihály utca 15.
2730 Albertirsa, Köztársaság utca 115.
6230 Soltvadkert, Erkel Ferenc utca 25.
2014 Csobánka, Fő út 16.
2014 Csobánka, Margitliget
2000 Szentendre, Móricz Zsigmond utca 15.

Esetfelelős telefonszáma:
30/195-4287
30/400-6231
30/195-4286
30/299-9544
30/195-4293
30/866-5167
30/554-7003

7. Amennyiben a látogatás során annak szabályait a látogató megszegi, úgy az esetfelelős, az
intézmény vezetője, az intézményi biztos felszólíthatja a szabályok betartására, további
szabályszegés esetén beszüntetheti a látogatás lehetőségét.
8. A látogatás maximális időtartama 1 óra, látogatási idő hétköznap 8:30-16:00 között.
Lakóink védelme érdekében kérjük a fentiek tudomásulvételét, a szabályok betartását!
További tájékoztatás Bognár Teodóra (30/644-5118) intézményi biztostól kérhető.
Albertirsa, 2020. július 3.
Vizvári Csilla intézményvezető nevében és
megbízásából:
Bognár Teodóra intézményi biztos
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