LÁTOGATÁSI REND SZTE 2021. május 21.
Szabadban történő látogatás:
A jelen járványügyi időszakban, amennyiben a beteg állapota és az időjárás megengedi, a látogatás
lehetőség szerint szabad téren történjen.
 Szabadtéren is csak olyan látogatót lehet fogadni, aki egészséges, rendelkezik védettségi igazolvánnyal,
vagy 48 órán belül végzett negatív eredményű Covid PCR teszttel (kiskorú látogatók esetében is).
 A látogatás időtartama alatt a szabad téren is javasolt a maszkhasználat (6 éves kor felett) - mind a beteg,
mind a látogató esetében - és a minimum 1,5 m-es távolságtartás.
 Javasoljuk, hogy a beteget egyszerre többen ne látogassák meg a szabatéri látogatás esetén sem és mások
látogatóitól minimum 2 m távolságra különüljenek el.
 Kérjük hogy, a betegnek szánt csomag külső burkolatát átadás előtt fertőtlenítsék.
 Élelmiszer csomag külsejét a hűtőbe helyezés előtt az ápolónak le kell törölnie fertőtlenítő kendővel!
Zárt térben történő látogatás:
A jelen járványügyi időszakban egy beteghez naponta csak egy látogató mehet be, maximum 60 perces
időtartamra.
 A látogatónak rendelkeznie kell:
o érvényes védettségi igazolvánnyal vagy
o a látogatást megelőző 48 órán belül végzett negatív eredményű Covid PCR teszttel (kiskorúaknak is)
 Látogató köteles a védettségi igazolvány vagy a negatív eredményű Covid PCR teszt bemutatására.
 Csak egészséges személy látogathat, aki köteles 3 rétegű sebészi vagy FFP2 maszkot viselni (textil maszk nem
elfogadható)!
 Az intézménybe történő belépéskor kötelező testhőmérséklet mérést kell végezni a látogatónál, illetve
javasolt a pre-triage vizsgálat elvégzése.
 A látogatónak be kell tartania a higiénés és távolságtartási szabályokat!
 Ahol erre adott a lehetőség, az épületen belül is javasolt kijelölni olyan szellőztethető
helyet (teret, helyiséget), ahol a kórtermet elhagyni tudó beteg látogatása megtörténhet
anélkül, hogy a kórtermekben lévő többi betegnek fogadnia kellene mások látogatóját.
 Rendszeresen szükséges a napi többszöri takarítás és szellőztetés, a látogatásra
használt helyiségekben, melyet ellenőrizni szükséges (épület gondnok, osztályvezető
nővér) hogy a látogatás ne rontsa az épület tisztaságát és ne okozzon tömeges
találkozást.
 A látogatónak a kórterembe való belépés előtt meg kell keresnie az osztály ápoló személyzetét, jeleznie kell
látogatási szándékát, és kézfertőtlenítést kell végeznie.
 Az ápoló személyzet segítse elő, hogy a látogatás a fent leírtak szerint minél kisebb kockázattal történjen
(lehetőleg egyszerre több látogató ne tartózkodjon a kórteremben, a betegek és a látogatók sebészi maszkot
viseljenek, a látogató a kórtemben lévő többi betegtől tartson - a maszk használata ellenére is - 2 m távolságot és a
látogatás olyan feltételeinek ellenőrzése is megtörténhessen, mint a védettség igazolvány, illetve a szűrési
eredmény megtekintése, amennyiben nem az épület bejáratánál van a triázs, a testhő megmérése, továbbá az esetleg
hűtőbe rakandó élelmiszerek csomagolásának fertőtlenítése)
 Amennyiben lehetséges, a látogató a kijelölt látogatói WC-t használja!
 A látogatók türelmét és megértését kérjük abban az esetben, ha az ápolóknak sürgős betegellátási feladatai
vannak.
A COVID-19 fertőzés miatt kezelt betegek látogatása:
 E betegek nem látogathatók, kivéve az Eütv. 11. § (3)-(6) bekezdésben meghatározott eseteket:
o A súlyos állapotú betegnek (aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai
gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van) joga van arra, hogy az általa
megjelölt személy mellette tartózkodjon. Cselekvőképtelen beteg esetén ez a személy a törvényes
képviselő, annak hiányában a legközelebbi hozzátartozó a 16. § (1)-(2) szerint részletezve.
o A szülő nő esetében - az általa megjelölt nagykorú személy.
o A beteg vallási meggyőződésének megfelelő egyházi/ hivatásszerű vallási egyesületi személy.
Ezekben az esetekben is indokolt a járványveszélyre tekintettel a fertőzés elleni fokozott védekezés és a
higiénés valamint a távolságtartási szabályok betartása!

