
 
 

 

 

 

Ikt.sz.: 1313-257/2020.  

 

A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS  

28. SZÁMÚ  

INTÉZMÉNYVEZETŐI UTASÍTÁS 

„EZÜSTHÍD” GONDOZÓHÁZ ÉS IDŐSEK OTTHONA LÁTOGATÁSÁRA 

VONATOZÓ SZABÁLYAIRÓL 

 

Az Országos Tisztifőorvos 2020. június 3-án kiadott 13305-54/2020/EÜIG határozata 

alapján a bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményekben a látogatás rendje 

2020. szeptember 1-től az alábbiak szerint módosul: 

 

Az „Ezüsthíd” Gondozóházban és Idősek Otthonában látogatást tenni továbbra is 

nyitvatartási időben, azaz a hét minden napján reggel 09:00 órától este 19:00-ig az alábbi 

szabályok betartásával lehetséges:  

1. Kérem, hogy az ellátást igénybe vevő idős személyeket csak egészséges 

hozzátartozó látogassa. A látogató csak azzal a személlyel kerülhet 2 méteren 

belüli távolságra 15 percen túl, akit látogatni szeretne. Fertőző betegség jeleit 

mutató személy, nem látogathat ellátottat!  

 

2. Mozgásában nem korlátozott ellátott esetében a látogatást az időjárás függvényében 

elsősorban az épület előtti pihenő padoknál javasolt megoldani a 2 méteres távolság 

betartásával.  
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3. A látogatás alkalmával az épület portáján minden látogatónak kötelessége jelezni az 

érkezését. Megérkezéskor kötelezően testhőmérsékelt ellenőrzés történik 

érintésmentes lázmérővel. Akinek a testhője nem haladja meg a 37,2 C fokot, az a 

látogató felelősen nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy egészséges, közvetlen 

környezetében vírusos megbetegedett személy nincsen és csak ezt követően 

kerülhet sor a látogatási szándék engedélyezésére. 

 

4. A látogatónak az intézménybe történő belépéskor kezét a bejáratnál elhelyezett 

alkoholos kézfertőtlenítő szerrel alaposan fertőtleníteni szükséges. A látogatás ideje 

alatt az intézményben az idősek egészségének védelme érdekében a szájmaszk 

viselése kötelező, mely védőfelszerelést az intézmény nem biztosít. Szájmaszk 

viselése nélkül ellátást igénybe vevőt látogatni nem lehet!  

 

5. Az időseket látogatni csak az arra kijelölt helyiségekben és a látogató személyek 

számának korlátozásával lehetséges.  

 

Idősek Otthona: 

⎯ Látogatásra kijelölt helyiség a földszinti társalgó, ahol egy időben kettő ellátást 

igénybe vevő fogadhat 1-1 fő látogató hozzátartozót.  

⎯ Egy vagy több ágyas szobában látogatót fogadni csak fekvő állapotú idős személy 

esetében lehetséges szájmaszk viselésével. A látogatás alkalmával egyszerre csak 

1 fő tartózkodhat a fekvő állapotú idős szobájában.  

Gondozóház:  

⎯ Kijelölt helyiség elsősorban a földszinti ebédlő, majd a 2. emeleti társalgó előtere, 

ahol 1-1 ellátást igénybe vevő fogadhat 1-1 fő hozzátartozót. 

⎯ Egy vagy több ágyas szobában látogatót fogadni csak fekvő állapotú idős személy 

esetében lehetséges szájmaszk viselésével. A látogatás alkalmával egyszerre csak 

1 fő tartózkodhat a fekvő állapotú idős szobájában.  

 



Az intézmény két szakmai egységében egy időben összesen 4 fő látogató személy 

tartózkodhat. A látogatás ideje nem haladhatja meg az 1 óra időtartamot, melynek célja, 

hogy a hosszú tilalmi idő után az intézmény humánusan minden hozzátartozó és ellátást 

igénybevevő számára lehetőséget nyújtson a személyes kapcsolatfelvételre. A látogatás 

érkezési sorrendben történik melyre várakozni az épület előtt lehetséges!  

 

Kérem a Tisztelt Látogatókat, hogy az étkezések idejében, azaz naponta 11:00-tól 13:00-

ig, valamint 16.00-tól 17:30-ig lehetőség szerint a látogatást mellőzni szíveskedjenek, 

melyben az együttműködésüket köszönöm!  

 

Kérem az ellátást igénybe vevők és a látogatók együttműködését abban, hogy a látogatás a 

fentiekben leírt szabályok betartásával működjön!  

 

Tiszaújváros, 2020. augusztus 31. 

 

 

         

Poropatich Péter  

        intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYLATOZAT 

 

 

Alulírott ……………………………………….lánykori név……………………………… 

szül.: ……………………………………………………………………………………….. 

lakcím…………………………………………..................................................................... 

Testhőmérséklet: …………… °C 

 

saját felelősségemre nyilatkozom, hogy vírusos betegségre utaló tüneteim (láz, köhögés, 

fáradékonyság, nehézlégzés, torokfájás, fejfájás, izom- és ízületi fájdalmak, hidegrázás, 

hányás, hasmenés, íz-, és szagérzés zavar) nincsenek, közvetlen környezetemben vírusos 

megbetegedett személy nincsen.  

 

 

Tiszaújváros, 2020. ………………………... 

 

       ………………………………………. 

             Látogató aláírása 

 

 

 

 


