
JAVASLAT A COVID-19 FERTŐZÉSEK ELKERÜLÉSÉRE A JELENLEGI ORSZÁGOS 

JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN 
 

Hivatkozással a 2020. augusztus 28-i miniszteri leiratra valamint az új COVID-19 fertőzések 
számának az utóbbi napokban történt erőteljes emelkedésére, szeretném felhívni az otthonok 
figyelmét arra, hogy minden vezető tegyen lépéseket a fertőzések elkerülése érdekében, de 
csak szükséges és indokolt mértékben. 
 
Javaslatom az alábbi:  
 
A látogatásokat, amennyire lehet, minimalizáljuk!  
A látogatókat – ha ez megoldható, tehát ahol erre lehetőség van – célszerű épületen kívül 
fogadni. Emellett hívjuk fel a látogatók figyelmét a maszk használatára. Írjuk elő és tegyük 
lehetővé, hogy minden az intézménybe érkező látogató kézfertőtlenítést végezhessen. Fontos 
továbbá a megfelelő 1,5 – 2 m távolságtartás látogató és ügyfél között.  
Javaslom, hogy legyen kifüggesztve jól látható helyen egy új látogatási fegyelemről szóló 
figyelemfelhívás. 
 
A Zágrábi vezetőjével egyeztetve jónak tartom azt a megoldást, hogy a bejárók és a bentlakók 
külön helyiségben dolgozzanak, és az ebédlőben is időben elkülönítve étkezzenek. Ezzel 
csökkenthetjük a bejárók és az otthon lakói között a személyes találkozásokból adódó 
kockázatot. 
 
A TÁMLAK otthonokban is elsősorban a látogatókkal kapcsolatos szigorúbb intézkedések 
betartására érdemes fókuszálni. Célszerű elrendelni részükre a kötelező maszkviselést a 
kézfertőtlenítést, és lehetőség szerint a távolságtartást. Ahol erre lehetőség van ott a látogatók 
fogadása történjen szabad térben, az udvaron vagy a kertben. 
A külső munkahelyen dolgozók járjanak továbbra is dolgozni, a többiek inkább csoportos 
programokon vegyenek részt.  
Minden óvintézkedés elrendelése a helyi adottság figyelembevétele mellett az 
intézményvezetők felelőssége. Figyeljünk arra, hogy a kapcsolattartást és az ügyfelek szabad 
mozgását indokolatlan mértékben ne korlátozzuk!  
 
Ami még nagyon fontos!  
 
Jövő héten szeptember 7–10. között a vezetők és kulcsfontosságú munkatársaik, a 
szervezetfejlesztési tréning miatt, távol lesznek az intézményektől. Fontos tehát, hogy a 
járványveszély elhárítása érdekében még most, ezekben a napokban történjenek meg azok a 
lépések, vagy intézkedések, amelyeket egyes intézményvezetők szükségesnek tartanak. A 
vezetők távollétében legyen kinevezve mindegyik otthonban egy, a szabályok betartásáért és a 
megelőzésért felelős személy! 
 
 
2020. augusztus 31. 
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