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Vezetői Intézkedés
COVID-19.
Helyzetkép:
A Szalóki Otthonban 2020. november 23-án 43 dolgozó tesztelése történt meg, minden dolgozó tesztje
negatív. Egy dolgozó nem járult hozzá a mintavételhez, így nem derült ki, hogy ő is negatív-e, ezért
magas kockázatúnak számított, a dolgozók és az ügyfelek érdekeire tekintettel számára
az
intézményvezető szabadságot rendelt el.
2020. november 25-én egy ügyfélnek hőemelkedése volt, nála elvégeztük a COVID-19 ag tesztet, mely
pozitivitást mutatott, ahogyan a szobában tartózkodóknál is. November 26-án már 14 ügyfélnél
jelentkeztek enyhe megfázásos tünetek, hőemelkedés, láz, mely ugyancsak a vírus megjelenésére
utalhat.
Az esetről e-mailen, telefonon jelentés készült a háziorvosnak, üzemorvosnak, a kerületi
Népegészségügyi Központnak. Dr. Horváth Ildikó háziorvos értesítette a mentőszolgálatot teszt
készítése céljából. A mentőszolgálat november 28-án telefonon tájékoztatta az intézményvezetőt, hogy
nem készítenek tesztet, a csoportos megbetegedés miatt a Népegészségügyi Központ jár el, velük is
felvette az intézményvezető a kapcsolatot korábban, ők azt javasolták, hogy különítsük el a tünetes
ügyfeleket.
A 14 tünetes ügyfél az emeleti részen tartózkodik, az 5 fő tünetmentes ügyfél a földszinten került
elhelyezésre.
Eljárás a továbbiakban:
Szalóki Otthon:
Emeleti rész továbbra is lezárva marad, a dolgozók védőfelszerelésben tartózkodhatnak a tünetes
ügyfelek között, folyamatosan szükséges a szobák, a folyosó, a közös helyiségek felületfertőtlenítése,
felmosása. Napközben 2 fő, éjszaka 1 fő tartózkodása szükséges.
Földszinti részen a tünetmentes ügyfelek tartózkodhatnak, napközben és éjszaka 1 fő jelenléte
szükséges. Földszinten a takarítás, fertőtlenítés folyamatos.
November 30-án a tünetmentes ügyfeleket teszteljük, és amennyiben negatív a tesztjük, elkülönülésük
érdekében Dobogókőre mennek 2 fő dolgozó közreműködésével.
Felelős a gondozók részéről Pásztor Olivér, a foglalkoztatók részéről Tóth Anita.
A Szalóki Otthonba tartozó dolgozók átirányítása: Kaszás Tünde-Zicho Márta 12.01-től Fonyód
utcai iroda takarítása, majd L15 műhelymunka ( karácsonyi képek színezése, agyagozás, bőrtermékek
előkészítése) .
Fekete József, Török Sándor 12.01-től Fonyód utca festése, függöny levét, L15-be szállítás, majd L15
felújítás.
Daliáné Gál Katalin, Mezei Mária, Moldván Mária, Köllőné M. Thimea 12.01-től L15 műhelymunka (
karácsonyi képek színezése, agyagozás, bőrtermékek előkészítése)
Lágymányosi 15.:
A Lágymányosi úton a megszokott rend szerint folyik a munka az átirányított dolgozók koordinálásával.
Koordinátor: Kőrösy-Firnix Katalin, helyettesíti: Csonka Zoltán
A dolgozók ezentúl csak COVID-19 ag negatív teszt, vagy negatív PCR teszt birtokában léphetnek a
Szalóki Otthon, illetve a Lágymányosi u. 15. szám alatt található intézménybe.
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