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Ellátottak kapcsolattartása!
A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlás alapján a látogatási szabályok a mai naptól a
következőképpen módosulnak.
„A koronavírus terjedésének megakadályozása Magyarország egyik legfontosabb feladata. A
fertőzés terjedése különösen veszélyes az ápolást, gondozást nyújtó intézményekben, ahol a lakókat egészségi állapotuk és életkoruk okán kiemelt védelemben kell részesíteni. A járvány elleni védekezés során azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a védekezés során bevezetett
korlátozások a bentlakásos intézményben élők jogait a lehető legkisebb mértékben korlátozzák, és támogassák a kapcsolattartás jogának gyakorlását.”
„A kapcsolattartás szükségessége minden ellátotti csoport esetében kiemelten fontos, azonban annak az egyén számára legmegfelelőbb megvalósulási módja a szükségletek szerint differenciált.”
KAPCSOLATTARTÁS JAVASOLT FORMÁI JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG
IDEJE ALATT
1. Audiovizuális eszközök használatával megvalósuló kapcsolattartás
Telefon (intézményi): Hívás esetén az intézményi vonalas telefont az ellátott rendelkezésére
kell bocsátani, azonban mind a hívó, mind a hívott fél figyelmét fel kell hívni a hozzáférés
korlátozottságára, egy telefonbeszélgetés legfeljebb 4 perc időtartamú lehet. Ennek ellenőrzése
a telefont átadó kolléga felelőssége. A beszélgetés során az intimitást a lehetőségek szerint biztosítani kell.
Mobiltelefon (ellátott sajátja): használata nem korlátozható.
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Video chat: skype, messenger, Viber: Ezen kommunikációs csatornák használatához vagy az
ellátott saját okos telefonja, táblagépe, számítógépe (laptop) szükséges (a kapcsolattartás ebben
az esetben nem korlátozható, de az ellátottak figyelmét a székhelyen fel kell hívni az internetszolgáltatás terhelhetőségének korlátaira, így kérni kell őket, hogy ezen funkciók használatát
lehetőleg – hétköznapokon – 14.00 óra utánra időzítsék), vagy az intézmény által ugyanezen
eszközök biztosításával történhet. Utóbbi esetben a készülékek használatánál mindenképp
szükséges a készülék használatát követő fertőtlenítés pl. alkoholos kendő használatával.
2. Személyes látogató fogadása az intézményben
A látogatás engedélyezésének alap-feltétele, hogy a látogató személyek eleget tegyenek a
járványügyi hatóság mindenkori előírásainak, különös tekintettel a maszkviselés, lázmérés, távolságtartás, kézfertőtlenítés szabályaira. Továbbá nyilatkozatot tesznek minden
látogatás előtt arról, hogy ismerik a koronavírus fertőzés tüneteit (láz, köhögés, nehézlégzés), fenti tünetekkel nem rendelkeznek, illetve az elmúlt 14 napban nem kerültek kapcsolatba igazolt COVID-19 pozitív személlyel.
2.1. Általános szabályok:
Látogatók fogadása fennjáró ellátottak esetében. Egyidejűleg egy ellátottnál legfeljebb két
látogató jelenléte engedélyezhető. A látogatás maximális időtartama 30 perc. A látogatás teljes
időtartamában kerülni kell a személyes kontaktust, az egyéni védőeszközök és a kézfertőtlenítés
kötelező mind az ellátottak, mind a látogatók részére. Csomag átadása a személyzet közreműködésével lehetséges: a csomag tartalmának egységeit külön kell csomagolni (ha nem gyári
csomagolású), a csomagot át kell adni a személyzetnek, akik a fertőtlenítést követően a látogató
jelenlétében adják át azt az ellátottnak. A látogatásra kijelölt helyiségben egyidejűleg hat ellátott fogadhat látogatókat, az egyes csoportok egymástól két méternél közelebb nem lehetnek.
Fenti szabályok megsértése esetén a szolgálatban levő dolgozónak joga és kötelessége figyelmeztetni a szabályok betartására a résztvevőket, amennyiben a figyelmeztetés hatástalan marad,
a látogatást azonnal félbe kell szakítani. Szükség esetén igénybe vehető a rendőrség segítsége
is. Jelen szabályok mind a szabadban, mind a zárt térben történő látogató-fogadásra érvényes.
Látogatók fogadása ágyhoz kötött ellátottak esetében. Egy szobában egyidejűleg egy ellátott
látogatható. Ha a szobában több ellátotthoz is látogató érkezik, a látogatóknak kell megegyeznie
a látogatás sorrendjéről. Egyebekben a fennjáró látogatók fogadására érvényes szabályok alkalmazandóak.
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2.2. Látogatásra kijelölt helyisége fennjáró ellátottak esetében:
Bácsalmás: Társalgó, az ebédlő erre a célra nem használható.
Bácsborsód: Kastély épületében a fenti és a lenti társalgók. A kettes osztályon a földszinten az
ebédlő, emeleten az emeleti társalgó rész. A hármas osztályon az ebédlő.
Gara: Aula és az aulában kialakított látogató helyiség.
Katymár: A régi épületben az ebédlők, az új részben az előtér.
Nagybaracska: Az előtér és az ebédlő.
A látogatásra kijelölt helyiségeket a látogatás előtt és azt követően is fertőtleníteni kell!
2.3. Látogatási idő korlátozása:
Intézményünk Házirendjében a látogatási idő főszabály szerint nem korlátozott. A járványügyi
veszélyhelyzet időtartama alatt (vagy további utasítás kiadásáig) a látogatási időt a következő
módon korlátozzuk:
Látogatási idő: délelőtt 9.00-11.00 között, valamint délután 14.00-16.00 között.
A járványügyi veszélyhelyzet időtartama alatt külön engedélyhez kötött látogatásokra vonatkozó szabályok továbbra is érvényben maradnak, azok időponthoz nem kötöttek.
3. Intézmény elhagyása látogatás céljából:
Tekintettel arra, hogy az intézmény elhagyását követően a kontaktok kialakulása nem ellenőrizhető, az ellátottak és a dolgozók egészségének védelme érdekében – általánosságban - ellátottjaink az intézményt nem hagyhatják el.
Kivételt képező esetek (kizárólag családhoz távozás esetei):


72 órán belüli (3 nap) eltávozás engedélyezése: osztály/telephelyvezető engedélyezi,
ebben az esetben felelősséget vállal az engedélyező, hogy visszatérést követően a 24
órás izolációt biztosítani tudja



72 órán túli eltávozás engedélyezése: intézményvezető (vagy helyettese) engedélyezi,
ebben az esetben a hozzátartozó vállalja, hogy visszaérkezés előtt 48 órán belüli egy
negatív SARS-CoV-2 PCR vizsgálati eredményt bemutat, beérkezést követően pedig
megvárja, amíg a feladatra felhatalmazással rendelkező diplomás ápoló elvégzi a gyorsteszt vizsgálatot (pozitív eredmény esetén az ellátott nem helyezhető vissza, csak a
hozzátartozó általi második negatív SARS-CoV-2 PCR vizsgálati eredmény bemutatását követően).
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Az eltávozási lehetőség igénybevételi szándékát a fogadó hozzátartozónak legalább két
nappal az igénybevétel előtt szóban vagy írásban jeleznie szükséges az osztály/telephelyvezető felé!
Eltávozás esetén a hozzátartozóknak, és az eltávozás ideje alatt az ellátottunkkal kapcsolatba
kerülő rokonoknak is nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy ismerik a koronavírus fertőzés tüneteit (láz, köhögés, nehézlégzés), fenti tünetekkel nem rendelkeznek, illetve az elmúlt 14 napban nem kerültek kapcsolatba igazolt COVID-19 pozitív személlyel. E nyilatkozatok űrlapjait
a jelzett mennyiségben az ellátottat fogadó hozzátartozó részére biztosítjuk, visszaérkezéskor
az ő felelőssége azok átadása.
A látogatás, és intézményből való eltávozás szabályainak változásáról a gondnokokat és a
hozzátartozókat értesíteni szükséges az intézmény honlapján való közzététellel vagy elektronikus levélcím használatával, valamint jelen szabályozásnak az intézmény külső felszínén történő kifüggesztésével.
Bácsborsód, 2020. december 10.
Bari József
intézményvezető
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