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Tisztelt Kollégák! 

A TK/209-1/2020 iktatószámú, 2020. évi 2. Igazgatói körlevél rendelkezéseit visszavonom, 

egyúttal az alábbiakat rendelem el: 

 

I. Elvárt dolgozói magatartás 

A munkánk kiemelt fontosságú, ezért mindenki köteles a munkahelyén kívül is vigyázni a saját 

egészségére! Ehhez szigorú szabályok betartása szükséges: 

1.) Mindenki csak azzal találkozzon, akivel feltétlenül szükséges! A halasztható ügyek 

miatt szervezett megbeszéléseket le kell mondani, illetve nagyobb összejövetelek csak 

olyan esetben szerveződjenek, amelynél mindenképp szükség az egyidejű személyes 

jelenlét.  

2.) Minden szükségtelen fizikai kontaktus kerülendő, pl. senki ne fogjon kezet, ne adjon 

puszit! 

3.) Közösségi térben csak annyit tartózkodjon, amennyit feltétlenül szükséges! Lehetőség 

szerint ilyenkor is kerülje a zsúfolt helyeket! 

4.) Zsúfolt helyeken takarja el az arcát: használjon maszkot, kendőt vagy sálat! 

5.) Fokozottan figyeljen a higiénés szabályok betartására (pl. kézmosás, zsebkendő 

használat)! 

6.) Védje az időseket, amennyire lehetséges, kerülje a velük történő fizikai kontaktust! 

7.) Az Intézmény védekezésre használt készletei (pl. maszk, kézfertőtlenítő) végesek, azok 

magáncélra történő felhasználása, eltulajdonítása fegyelmi vétségnek minősül! 

II. Az intézménybe történő belépés protokollja dolgozók számára 

A fertőzés forrása sajnos sok esetben az orvos, az egészségügyi szakdolgozó, a szociális 

munkás, vagy bármely intézményi munkatárs. Ezért elsődlegesen fontos az, hogy 2020. március 

19-től minden egyes nap, munkába állás előtt, az adott telephely valamennyi munkatársa 

rizikószűrésre kerüljön. A rizikószűrés rendjéről az adott szervezeti egység vezetője köteles 

gondoskodni. 

Rizikószűrés: az érintett kikérdezése, vizsgálata koronavírus gyanú megállapítására. 
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II.1. A rizikószűrés elemei 

1. Testhőmérséklet mérése érintés nélküli hőmérővel, az eredmény rögzítése 

↳ 1.1. Amennyiben a testhője legfeljebb 37 fok, akkor kérdezze meg, hogy: 

Volt-e az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza?   igen / nem 

 

2. Munkatárs nyilatkozata akut légúti panaszról 

A kérdés kitöltésekor különösképpen figyelni kell arra, hogy csak olyan panasz kerüljön 

rögzítésre, ami 2020. február 21. után keletkezett. Nem rögzítendő „igen” válaszként az, hogyha 

a dolgozónak a légúti panasza ismert krónikus betegségéhez kapcsolódik (pl. COPD, 

szívelégtelenség), amiben állapotváltozás az elmúlt egy hónapban nem következett be!  

2.1. Köhög-e?        igen / nem 

↳ 2.1.1. Ha köhög, akkor új, vagy fokozódó köhögés-e van-e?  igen / nem 

2.2. Torka fáj-e?       igen / nem  

2.3. Légszomja, nehézlégzése, fulladása van-e?   igen / nem 

 

3. Munkatárs nyilatkozata arról, hogy az elmúlt 14 napban járt-e külföldön: 

         igen / nem 

↳ 3.1. Ha igen, akkor hol: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

↳ 3.2. Dátum, mikor jött haza: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

4. Került-e kapcsolatba koronavírus fertőzött beteggel:   igen / nem 

5. Került-e kapcsolatba koronavírus gyanús beteggel:   igen / nem 

6. Került-e kapcsolatba lázas, köhögő beteggel:   igen / nem 

 

II.2. A rizikószűrés kiértékelése 

A munkatárs munkába állhat, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül 

 a testhője maximum 37 fokos, az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza nem volt; 

 akut légúti panasza nincs (nemleges válasz a 2.1. vagy 2.1.1. és a 2.2., 2.3. kérdésekre); 

 nem járt az elmúlt 14 napban külföldön; 

 nem volt kapcsolatban koronavírus fertőzött / gyanús beteggel. 

 

Amennyiben a munkatárs bármelyik eredménye/válasza a fentiektől eltérő, akkor ezt 

dokumentálni kell, és ebben az esetben nem állhat munkába! A további teendőkről a 

munkatárs háziorvosával szükséges egyeztetni. 



Amennyiben a dolgozó az elmúlt két hétben kapcsolatba került lázas, köhögő beteggel, akkor 

fel kell hívni a figyelmét arra, hogy köteles fokozottabban figyelni arra, hogy nála nem 

alakul-e ki láz, köhögés, légszomj, nehézlégzés. Ha egészségi állapotában ezzel kapcsolatos 

változás áll be, azt köteles azonnal jelezni! 

 

III. Az utcai szociális gondozó szolgálatra vonatkozó speciális szabályok 

Az utcán fellelt ügyfelek szállítása korlátozódjon csak a kifejezetten egészségügyi okokból 

történő szállításokra; azokra, amelyek esetében egészségügyi centrumokban történne a szállítás. 

A szállítandó ügyfél testhőmérsékletét meg kell mérni az érintés nélküli hőmérővel. 37 fok 

feletti testhő és/vagy légúti tünet esetén az utcai gondozó szolgálat munkatársa – a 

diszpécserszolgálat irányítása mellett – vegye fel a kapcsolatot annak az egészségügyi 

centrumnak az orvosával, ahová a diszpécserszolgálat egyébként is irányítaná a szolgálatot. Az 

ottani ügyeletes orvossal történt konzultáció függvénye a szállítás vagy egyéb intézkedés 

megtétele. 

 

IV. Az intézménybe történő belépés protokollja ügyfelek számára 

IV.1. A BMSZKI 24 órás hajléktalan háziorvosi szolgálataival való kapcsolattartás 

 Az Egészségügyi Centrumokat közvetlenül egy kizárólag erre a célra használt, a hét minden 

napján 0/24-ben elérhető mobiltelefonszámon kell értesíteni, ami közvetlenül az 

egészségügyi szolgálat munkatársánál (ápolójánál vagy orvosánál) csöng ki. 

o A Kőbányai úti Egészségügyi Centrum ügyeletes orvosi telefonszáma: 70-770-7967 

o A Szabolcs utcai Egészségügyi Centrum ügyeletes orvosi telefonszáma: 70-377-

3400 

 Ha a telefonszám nem elérhető, a hívó a 3. hívás után küldjön SMS-t ugyanarra a számra 

o a hívó nevével; 

o az intézmény nevével; és 

o a hívás okának a rövid (3-4 szavas) ismertetésével (érzékeny személyes adat 

szerepeltetése nélkül). 

 Azonnal, közvetlenül az Országos Mentőszolgálattól (112) kell segítséget kérni az 

alábbi esetekben: 

o sürgős szükség esetén, vagyis akkor, ha az egészségi állapotban bekövetkezett 

változás következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen 

életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást 

szenvedne; és 

o veszélyeztető állapot esetén, vagyis akkor, ha az azonnali intézkedés hiánya a beteg 

vagy más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül fenyegető 

helyzetet eredményezne, illetőleg a környezetére közvetlen veszélyt jelentene. 

 

 



IV.2. A belépési protokoll általános szabályai  

Az intézménybe történő belépés előtt a szolgáltatás valamennyi igénybe vevőjének kötelező a 

rizikószűrése. A rizikószűrés eredményétől függően, valamennyi ügyfél csak akkor foglalhatja 

el a férőhelyét, ha belépéskor ellenőrizhető módon szappannal kezet mos vagy a falra szerelt 

nyomókaros adagolót használva fertőtleníti a kezét. A kezdeti időszakban a védőfelszerelést 

viselő, rizikószűrést biztosító kolléga segíthet az ügyfeleknek az adagoló működésének 

használatában. 

Rizikószűrés: az érintett kikérdezése, vizsgálata koronavírus gyanú megállapítására. 

 A rizikószűrést végző személy feladata annak biztosítása, hogy esetdefiníció szerint 

koronavírus gyanús beteg ne lépjen be az intézmény épületébe, valamint az is, hogy a 

koronavírus rizikócsoportba tartozó személyek esetében megtegye a megfelelő elhelyezése 

érdekében szükséges intézkedéseket.  

 A kiszűrt esetek vizsgálata az intézmény beengedést biztosító területén, vagy a 

szabadban, az erre rendszeresített sátorban történik, lehetőség szerinti védőfelszerelésben. 

Minimális elvárás az, hogy a rizikószűrést végző személy viseljen sebészi maszkot és  

gumikesztyűt. 

 A rizikószűrés során kiemelt járványügyi jelentősége van annak, hogy a várakozó kliensek 

ne tömörüljenek, hanem laza sorban álljanak és egymástól legalább 2 méter távolságot 

tartsanak (ezt elő lehet segíteni pl. kétméteres távolságot jelző vonalak felfestésével).  

 A szállókon folyamatosan tartózkodók körében is rendszeres kontrollra van szükség, és a 

rizikószűrés azonnal elvégzendő abban az esetben, ha az igénybevevő esetében bármilyen 

releváns tünet felmerül (a releváns tünetekhez ld. a rizikószűrés kérdéseit).  

 A belépési protokollnak az elsődleges cél – egyrészt az esetdefiníció szerint gyanús, 

másrészt a betegszobai elhelyezést indokoló esetek azonosítása – mellett az is fontos 

járulékos hatása, hogy folyamatosan emlékeztetik az igénybevevőket és a munkatársakat 

azokra a tünetekre, amelyekre – magukon és egymáson – figyelniük kell. 

 

IV.3. A rizikószűrés elemei 

1. Ügyfél beazonosítása / Név, születési idő rögzítése 

2. Koronavírus fertőzött-e vagy koronavírus fertőzés gyanúja miatt jelenleg áll-e 

járványügyi 14 napos karantén / elkülönítés hatálya alatt? 

↳ igen / nem 

Amennyiben a válasz „igen”, akkor kerüljön sor a rizikószűrés megszakításra, történjen 

meg a kliens azonnali elkülönítése, ezt követően pedig a rizikószűrést végző személy 

rögtön hívja a szolgálatban lévő háziorvost / ügyeletes orvost! (Ezt követően a rizikószűrés 

kiértékelésének az V. pontjában foglalt intézkedési kötelezettség lép életbe.) 

 

3. Testhőmérséklet mérése érintés nélküli hőmérővel  

↳ 3.1. Amennyiben a testhője legfeljebb 37 fok, akkor kérdezze meg, hogy: 

Volt-e az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza?   igen / nem 



4. A szolgáltatás igénybe vevőjének a nyilatkozata akut légúti panaszról: 

A kérdés kitöltésekor különösképpen figyelni kell arra, hogy csak olyan panasz kerüljön 

rögzítésre, ami 2020. február 21. után keletkezett. Nem rögzítendő “igen” válaszként az, hogyha 

a kliensnek a légúti panasza ismert krónikus betegségéhez kapcsolódik (pl. COPD, 

szívelégtelenség), amiben állapotváltozás az elmúlt egy hónapban nem következett be!  

4.1. Köhög-e?        igen / nem 

↳ 4.1.1. Ha köhög, akkor új, vagy fokozódó köhögés-e van-e?  igen / nem 

4.2. Torka fáj-e?       igen / nem  

4.3. Légszomja, nehézlégzése, fulladása van-e?   igen / nem 

5. A kliens nyilatkozata arról, hogy az elmúlt 14 napban járt-e külföldön: 

         igen / nem 

↳ 5.1. Ha igen, akkor hol: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

↳ 5.2. Dátum, mikor jött haza: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6. Került-e kapcsolatba koronavírus fertőzött beteggel:   igen / nem 

7. Került-e kapcsolatba koronavírus gyanús beteggel:   igen / nem 

8. Került-e kapcsolatba lázas, köhögő beteggel:    igen / nem 

 

Amennyiben az igénybevevő rizikószűrési eredménye telefonon referálandó a háziorvosnak / 

ügyeletes orvosnak, akkor a távkonzultációhoz – a rizikószűrést végző személy részéről – az 

alábbi kliensadatok előzetes rögzítésére van szükség: 

 név, 

 születési idő, 

 TAJ szám, 

 igénybevevő mobiltelefonszáma (ha van). 

Továbbá referálandó: 

 az intézmény neve, címe, 

 a bejelentő neve, munkaköre, elérhetősége. 

III.4. A rizikószűrés kiértékelése 

Amennyiben a szolgáltatás igénybevevője az elmúlt két hétben kapcsolatba került lázas, köhögő 

beteggel, akkor fel kell hívni a figyelmét arra, hogy köteles fokozottabban figyelni arra, hogy 

nála nem alakul-e ki láz, köhögés, légszomj, nehézlégzés. Ha egészségi állapotában ezzel 

kapcsolatos változás áll be, azt köteles azonnal jelezni! 

I. RIZIKÓ NEM MERÜL FEL, korlátozás nélkül beengedhető az intézménybe a személy, ha 

az alábbi feltételek mindegyike teljesül: 

 a testhője maximum 37 fok, az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza nem volt; 



 akut légúti panasza nincs (nemleges válasz a 4.1. vagy 4.1.1. és a 4.2., 4.3. kérdésekre); 

 nem járt az elmúlt 14 napban külföldön; 

 nem került kapcsolatba koronavírus fertőzött / gyanús beteggel; 

 nem koronavírus fertőzött-e vagy koronavírus fertőzés gyanúja miatt jelenleg nem áll 

járványügyi 14 napos karantén / elkülönítés hatálya alatt. 

 

II. LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS RIZIKÓJA MERÜL FEL, ezért a rizikószűrés eredményét 

dokumentálni kell, és a betegről telefonos egyeztetést kell folytatni, ha a páciens esetében az 

alábbi feltételek legalább egyike teljesül: 

 a testhője legalább 37,5 fok; 

 az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza volt; 

 akut légúti panasza van (igen válasz a 4.1.1. vagy a 4.2. vagy a 4.3. kérdések legalább 

egyikére); 

 járt az elmúlt 14 napban külföldön. 

A légúti megbetegedés rizikója felmerül akkor is, hogyha a kliensnek a testhője 37,1-37,4 fok 

közötti, de amennyiben ez nem jár együtt sem akut légúti panasszal, sem 14 napon belüli 

külföldi tartózkodással, akkor kivételi körbe tartozóan ezen eseteket nem szükséges telefonon 

egyeztetni!  

 

III. FOKOZOTT LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS RIZIKÓJA MERÜL FEL, ezért a 

rizikószűrés eredményét dokumentálni kell, és a betegről telefonos egyeztetést kell folytatni, 

ha a páciens esetében az alábbi feltételek legalább egyike teljesül: 

 a testhője legalább 38 fok; 

 megjelölt akut súlyos légúti panasza van. 

 

IV. GYANÚS BETEG / KLIENS, ezért azonnali – lehetőleg az intézmény falain kívüli –, 

szabad levegőn vagy sátorban történő elkülönítése szükséges, továbbá telefonon értesítendő az 

intézmény szolgálatban lévő háziorvosa / az ügyeletes orvos az alábbi esetekben: 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ hatályos eljárásrendje alapján (2020. március 22-én 

hatályos eljárásrend): 

Amennyiben az alábbi három kategória közül legalább egy teljesül, akkor a beteg gyanús 

esetnek minősül és ennek megfelelően kell eljárni, beleértve az új koronavírus irányában 

történő diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatot is. 

A. Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi, hirtelen 

kezdődő tünetek közül legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj, ÉS 

a tünetek kezdetét megelőző 14 napban külföldön járt. 



B. Olyan beteg, aki akut légúti fertőzésben szenved, ÉS a tünetek kezdetét 

megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt új koronavírussal megerősítetten 

vagy valószínűsítetten fertőzött személlyel. 

Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a megerősített 

COVID-19 fertőzöttel: 

 egy háztartásban él; 

 személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);  

 zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) [pl. 

munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi 

beteglátogatás során];  

 közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl. kézfogás 

útján); 

 védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával érintkezett 

(pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz); 

 a repülőúton  

o bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült  

o COVID-19 beteget ápolt, 

o a repülőgép személyzeteként az új koronavírussal fertőzött beteg ülőhely 

szektorában látott el szolgálatot, 

o amennyiben a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, 

a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a 

kontaktuskutatás; 

 az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg közvetlen 

ellátásában/ápolásában részt vett vagy laboratóriumi dolgozóként COVID-19 beteg 

mintáit kezelte. 

C. Olyan súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél a láz (≥38°C) 

mellett légúti megbetegedés legalább egy tünete/klinikai jele fennáll (pl. 

köhögés, légszomj, tüdőgyulladás klinikai vagy radiológiai jele) ÉS állapota 

kórházi kezelést indokol. 

[A Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendjéből átvett szövegrész vége] 

D. Tekintettel a hajléktalan ellátórendszer speciális lakhatási körülményeire, valamint az 

ellátottak fokozott sérülékenységére, a hajléktalan ellátást igénybe vevők körében a fenti 

esetdefiníciókon túl COVID-19 mintavételre van szükség az alábbi esetekben is: 

 Azon súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg esetében, akiknél felmerül a 

COVID-19 fertőzés gyanúja. 

 Azon panasz- és tünetmentes kliensek körében, akik esetdefiníció szerint szoros 

kontaktusban voltak igazolt koronavírus fertőzött beteggel vagy gyanús esettel.  



Ez utóbbi klienskör esetében is feltétlenül indokolt a mikrobiológiai vizsgálat elvégzése, a 

szolgálatban lévő háziorvos / ügyeletes orvos feladata mérlegelni és dönteni a járványügyi 

intézkedésről (mintavétel, izoláció).  

Valamennyi GYANÚS BETEG / KLIENS, esetdefiníció szerinti gyanús kivizsgálás alatt álló 

betegnek minősül, akivel kapcsolatosan a további járványügyi intézkedést valamennyi 

szükséges esetben telefonon háziorvos / ügyeletes orvos foganatosítja. Az intézkedés idejéig az 

érintett ellátott teljes izolációra kerül – szállói belépés esetén a szabadban, vagy erre a célra 

elkülönített sátorban, sebészi maszkban; szállón tartózkodó ellátott esetén pedig elkülönített, 

jól szellőztethető és lehetőség szerint minél jobban szellőztetett helyiségben, egyedül, sebészi 

maszkban. 

 

V. IGAZOLTAN KORONAVÍRUS FERTŐZÖTT BETEG, VAGY KORONAVÍRUS 

FERTŐZÉS GYANÚJA MIATT JELENLEG JÁRVÁNYÜGYI 14 NAPOS 

KARANTÉN / ELKÜLÖNÍTÉS HATÁLYA ALÁ ESŐ KLIENS esetén a lakhatási 

szolgáltatás nyújtása azonnal felfüggesztésre kerül. 

A rizikószűrést végző személy rögtön hívja a szolgálatban lévő háziorvost / ügyeletes orvost! 

A további járványügyi intézkedést a háziorvos / ügyeletes orvos foganatosítja. Az intézkedés 

idejéig az érintett ellátott teljes izolációra kerül – szállói belépés esetén a szabadban, vagy erre 

a célra elkülönített sátorban, sebészi maszkban; szállón tartózkodó ellátott esetén pedig 

elkülönített, jól szellőztethető és lehetőség szerint minél jobban szellőztetett helyiségben, 

egyedül, sebészi maszkban. 

 

IV.5. Vizsgálatot követő teendők 

 Az esetdefiníció szerint NEM GYANÚS, ILLETVE A LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS 

RIZIKÓCSOPORTJÁBA NEM TARTOZÓ KLIENSEK (I.) korlátozás nélkül 

beengedésre kerülnek az intézménybe. 

 Az esetdefiníció szerint azok körében, akiknél LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS RIZIKÓJA 

MERÜL FEL (II.) vagy FOKOZOTT LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS RIZIKÓJA MERÜL 

FEL (III.), betegszobai elhelyezésre van szükség, aminek a részletei a III. fejezetben 

kerülnek kifejtésre. 

Lehetőség szerint a II. és III. rizikóba tartozó ellátotti kör egymástól is elkülönítetten, külön-

külön szobában és elkülönített WC- és fürdőszobahasználat lehetőségével és előírásával 

kerüljön elhelyezésre. 

 Az esetdefiníció szerint GYANÚS BETEGEK / KLIENSEK (IV.) és az IGAZOLTAN 

KORONAVÍRUS FERTŐZÖTT BETEGEK, VAGY KORONAVÍRUS FERTŐZÉS 

GYANÚJA MIATT JELENLEG JÁRVÁNYÜGYI 14 NAPOS KARANTÉN / 

ELKÜLÖNÍTÉS HATÁLYA ALÁ ESŐ KLIENSEKRE (V.) járványügyi eljárások 

vonatkoznak, aminek menetéről telefonon történő egyeztetés alapján a szolgálatban lévő 

háziorvos / ügyeletes orvos dönt. 

A IV. és V. esetben az érintett hatósági intézkedés keretében kötelezhető az 

együttműködésre! Együttműködés hiányában értesíteni kell a rendőrséget. 

 

 



V. Elhelyezés betegszobában 

Az esetdefiníció szerint „gyanús” vagy „igazolt” esetekre (IV-V. kategória) a járványügyi 

eljárásrend vonatkozik, az ő elhelyezésük hajléktalanellátó intézményben nem megoldható. 

Ezzel szemben a 14 napos megelőző-elkülönítő elhelyezés célja azoknak az igénybevevőknek 

a megelőző jellegű elkülönítése, akiknek az állapota nem felel meg az esetdefiníció szerinti 

„gyanús esetnek, de a releváns tünetek/panaszok egy része jellemző rájuk, és ezért az 

elhelyezésük során fokozott óvatosság indokolt (II-III. kategória).  

 Az éjjeli menedékhelyeken, átmeneti szállásokon és lehetőség szerint a munkásszállásokon 

is – ha nem működne ilyen – a 14 napos megelőző-elkülönítő elhelyezésre alkalmas 

betegszobát kell létrehozni, amely a közösségi terektől a lehető legtávolabb van. 

 Lehetőség szerint a II. és III. rizikóba tartozó érintettek egymástól is elkülönítetten, külön-

külön szobában és elkülönített WC- és fürdőszobahasználat lehetőségével és előírásával 

kerüljön elhelyezésre. 

 A betegszoba ideális kapacitása az engedélyezett férőhelyek 5%-a, de készüljön terv arra 

is, hogy szükség esetén ez a kapacitás hogyan bővíthető 10-ra. További fontos szempont a 

betegszoba kijelölésénél, hogy szükség szerint alkalmasnak kell lennie a 24 órás 

működtetésre.  

 Ha csak megoldható, a szobához külön és csak az érintettek által használt fürdőszobát 

kell rendelni. 

 Az elkülönítésre kerülő beteg éjjeli menedékhelyen vagy átmeneti szállón csak erre a célra 

elkülönített szobában kerülhet elhelyezésre. 

 A betegszobák ajtajára kerüljön kifüggesztésre kívülről és belülről is tájékoztató felirat, 

ami alapján mindenki számára világossá válik az, hogy: 

o az érintett helyiség: BETEGSZOBA; 

o oda illetéktelenek számára tilos a belépés; 

o ott csak a megelőző-elkülönítő elhelyezésben részesülő személyek és az őket ellátó 

személyzet tartózkodhat, de ők is csak a legszükségesebb ideig; 

o a helyiséget a megelőző-elkülönítő elhelyezésre kötelezettek csak a 

legszükségesebb, legrövidebb időre hagyhatják el, kizárólag sebészi maszkban; 

o a megelőző-elkülönítő elhelyezésben lévők a közösségi tereket csak a 

legszükségesebb, legrövidebb időre használhatják, lakótársaiktól lehetőség szerint 

minimum 1, de inkább 2 méter távolságot tartva; 

o a megelőző-elkülönítő elhelyezésre fokozottan kötelesek figyelni a saját személyi 

higiéné (kézmosás, papírzsebkendő használata, stb.) betartására. 

 Ha megoldható a kizárólag a megelőző-elkülönítő elhelyezésben érintettek által használt 

WC és fürdőszoba elkülönítése, akkor annak az ajtajára is indokolt egyértelmű tájékoztató 

feliratot kihelyezni. 

 Az elkülönítés ideje alatt a rizikócsoportba tartozó személy bármilyen mások által is 

használt fedett térben csak a legszükségesebb mértékig és időtartamig, kizárólag sebészi 



maszkban tartózkodhat. A vírus terjedése ellen műanyagkesztyű biztosításával és célzott 

fertőtlenítéssel is védekezni kell.  

 Az elkülönített elhelyezésben részesülő esetében fokozottan kell figyelni a szappan vagy 

vírusölő hatású alkoholos kézfertőtlenítő biztosítására, és nyomatékosan fel kell hívni a 

figyelmét arra, hogy közösségi tér használata előtt, illetve WC használatot követően mindig 

mosson kezet. 

 A légúti megbetegedés rizikócsoportjába tartozó személyek állapota naponta két 

alkalommal felülvizsgálandó, érdemi állapotromlás esetén, illetve a tünetek / panaszok 

megszűnése esetén a további teendő a háziorvossal / ügyeletes orvossal egyeztetendő. A 

konzultáció eredménye – az orvos döntése – mind a medikai szoftverben, mind a szociális 

munkások naplójában rögzítendő. A megelőző-elkülönítő elhelyezésben lévő személyek 

figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha jelentős állapotromlást tapasztalnak magukon, azt 

azonnal jelezzék! 

 A fokozott légúti megbetegedés rizikócsoportjába tartozó ügyfeleket szigorú 

együttműködésre kell felkérni annak érdekében, hogy ne hagyják el az intézmény 

területét. Az intézmény-elhagyási tilalom ezekben az esetekben fennáll akkor is, ha az 

egyébként munkavégzés céljából történne. Esetükben intézmény-elhagyás csak külön 

erre a célra adott orvosi engedéllyel és módon történhet. 

A fokozott légúti megbetegedés rizikócsoportjába tartozó személyek részére biztosítani kell a 

szükséges étkezést és az egyéb, olyan szükségletek kielégítését, amelynek hiányában nem 

várható el vagy nem valószerű az önként vállalt elkülönítő elhelyezés megtartása. 

 

VI. A nappali melegedőkre vonatkozó speciális szabályok 

Az önállóan működő nappali melegedők esetében (Dózsa György út 152. és Fehér köz 2.) 

egyszerre mindig csak 1 fő léphet be, akivel el kell végezni a II. pontban ismertetett 

rizikószűrést. 

A 1105 Budapest X., Fehér köz 2. szám alatt működő nappali melegedőben elkülönített, nappali 

tartózkodásra alkalmas helyiséget kell kijelölni, ahol kizárólag a II. pontban leírt rizikószűrés 

szerinti azon ügyfelek tartózkodhatnak, akik számára a BMSZKI ügyeletes orvosa 14 napos 

betegszobai elhelyezést javasolt. 

A 1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152. szám alatt működő nappali melegedőben a 

rizikószűrés szerinti azon ügyfeleket, akik számára a BMSZKI ügyeletes orvosa 14 napos 

betegszobai elhelyezést javasolt, át kell delegálni a 1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152. 

szám alatt működő éjjeli menedékhelyen létrehozott betegszobába. 

Valamennyi belépő ügyfélnek ellenőrizhető módon szappannal kezet kell mosnia vagy a falra 

szerelt nyomókaros adagolót használva fertőtleníteni kell a kezét. A kezdeti időszakban a 

védőfelszerelést viselő, rizikószűrést biztosító kolléga segíthet az ügyfeleknek az adagoló 

működésének használatában. 

Az éjjeli menedékhelyekkel együtt működő nappali melegedők esetében csak azokra az 

ügyfelekre vonatkoznak a fenti rendelkezések, aki nem a nappali melegedővel együtt működő 

éjjeli menedékhelyen töltötte az éjszakát, vagy ezt követően elhagyta az épületet. 

 



A nappali melegedőkben csak szolgáltatás igénybevétele miatt lehet tartózkodni, és csak annyi 

ideig, ameddig ez feltétlenül indokolt. Erről a körülményről előzetesen tájékoztassuk 

ügyfeleinket a járványügyi helyzetre való tekintettel, és a szolgáltatások igénybevétele után 

kérjük meg őket, hogy távozzanak. Inkább szabad levegőn legyenek, mint zárt térben. 

 

VII. A családok átmeneti otthonára vonatkozó speciális szabályok 

A családok átmeneti otthonába érkező ügyfelek esetében el kell végezni a II. pontban ismertetett 

rizikószűrést, naponta legalább 1 alkalommal. 

Amennyiben a beléptetéskor elvégzett rizikószűrés eredménye szerint az ügyfél a II., III. vagy 

IV. kategóriába tartozik, akkor a BMSZKI ügyeletes orvosával kell egyeztetni a további 

teendőkről. 

 

VIII. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyekre vonatkozó speciális 

szabályok 

A BMSZKI által üzemeltetett nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyei közül az 

Aszódi Munkásszálló, a Gyáli Szálló, a Kocsis szálló és az M3 Park Munkásszállás esetében a 

rizikófelmérést a II. pontban ismertetettek szerint el kell végezni, és a V. pontban ismertetett 

teendőket kell szükség esetén alkalmazni. Lehetőség szerint ezekben az egységekben is 

biztosítani kell a külön betegszobai elhelyezést. 

A Szobabérlők Háza esetében a rizikófelmérés lehetőségéről tájékoztatni kell a bérlőket, és a 

felmérést csak a bérlő kérésére kell elvégezni. 

A Dózsa Munkásszálló esetében a munkavégzés helye szerinti ellátási vagy szervezeti 

egységben kell a rizikószűrést elvégezni. 

 

A fentiekben leírt szabályok változásig vagy visszavonásig érvények. 

 

Kérem a fentiek tudomásul vételét és maradéktalan betartását!  

 

Budapest, 2020. április 1. 

 

 

 

   Zakar Gergely  

   igazgató  

 

 


