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Tárgy: Nemzeti Népegészségügyi Központ Korlátozó intézkedések bevezetésére reakció 

Általános szabályok:  

Az Átmeneti Otthonban látogatási és intézmény elhagyási tilalmat rendelek el.  

A következő okokból kerülhet sor az intézmény elhagyására: 

- munkavégzés céljából, szükséges egészségügyi vizsgálatok elvégzése érdekében 

(indokolt esetben) 

- külön méltányolható helyzetben az intézményvezető külön engedélyével 

- az intézmény által szervezett napi szabadidős tevékenységek céljából 

(intézményvezetővel egyeztetve). 

Új ellátott felvétele vagy haza látogató ügyfél visszaérkezése az intézményben: 

- a felvételt megelőző 5 napon belüli legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal 

elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai 

vizsgálat – SARA-CoV-2 PCR teszt – negatív eredménye birtokában lehetséges. 

Átmeneti Otthon és Napközi otthon működése a következő: 

Bejárati lehetőséget, portaszolgálatot kérem áthelyezni a hátsó elektromos kapuhoz.  Az 

Átmeneti Otthon a földszintet és az emeletet használhatja. A földszinten kérem elkülöníteni a 

hátsó udvar felöli kijárati étkező területet, a külső munkahelyen dolgozók számára lakóterület 

átalakítása céljából.  Ide 4 db ágy elhelyezése szükséges és ruhatárolás lehetőségét kell 

biztosítani. (Felelős: Kutasi Éva Csilla) 

Kérem a földszinti folyosó leválasztását a napközi otthonos étkező és a fejlesztő szoba között.  

A napközi Otthon mozgástere az alagsor és a bejáratnál található kertrész. A napközi otthonos 

ügyfelek étkezése a zöldség előkészítőbe történjen. Az étkezésre használt tárgyakat (tányér, 

evőeszköz) állandóan tartsuk a zöldség előkészítőben, ott biztosított a fertőtlenítés (több 

fázisú) és a mosogatás. ( Felelős: Gálné Hauk Andrea)  

Kérem, a kollégákat fokozatosan figyeljenek oda, hogy az ügyfelek ne használják csak az 

általuk kijelölt területet. Ezért kérem, hogy az alagsorban elválasztó falat tegyünk a lejárati 



 
 

lépcső és a mosókonyha közé. Ezt ajtóval lássuk el a jobb közlekedés elérése miatt, melyet 

folyamatosan zárva kell tartani. A kulcsa a gondozónál található kulcscsomón legyen.  

Az Átmeneti Otthonban dolgozó kollégák – gondozók, konyhások, foglalkoztatást elősegítő 

kollégák – munkakezdés előtt tusoljanak le. (Felelős: Kutasi Éva Csilla) 

Kocsis Péter munkaidejét egyeztetni szükséges. (Felelős: Kunváriné József Erzsébet) 

Az irodákban dolgozó kollégák csak nagyon indokolt esetben mehetnek ki az irodából és a 

folyosón maszk használata kötelező a számukra. A gyógypedagógus és oktatással, 

fejlesztéssel foglalkozó kollégák öltözzenek át, amikor a napközi és az átmeneti otthon között 

változtatják a munkavégzésükhöz szükséges területet. (Felelős: Veress Ildikó) 

Minden kollégától kérem, hogy váltsanak maszkot, amikor az intézménybe éreznek. Ne 

ugyanazt a maszkot használják az boltban, BKV- n mint az intézményben. Ezt rendszeresen 

cseréljék és tisztítsák meg. Kézfertőtlenítőt gyakran használjanak. A foglalkoztatói 

eszközöket a foglalkoztató kollégák kötelesek rendszeresen fertőtleníteni, csoportváltások 

alkalmával minden esetben. (Felelős: Babik Orsolya) 

Hipós fertőtlenítés naponta történjen a bejárati pontokon, permetező segítségével. (Felelős: 

Mártonyi Tibor) További fertőtlenítés naponta 3x történjen. Hipós vagy domestosos vizzel a 

kilincseket és a kapcsolókat szükséges letörölni.  

Sofőrök nem jöhetnek be az épületbe, ha mégis szükséges, akkor az alagsorba 

tartózkodhatnak. Velük való kommunikáció telefonon vagy a napközi otthoni területen 

történhet. 

A napközi otthoni területen foglalkoztatásban Gerencsér Dalma, Mártonyi Tibor dolgozik. 

Átmeneti otthonos területen foglalkoztatásban Fodor Judit, Szalay Zsuzsa, Csányi Erika. 

A Csengery Lakóotthonból érkező ügyfelek a Napközi Otthon területén végezhetnek munkát. 

Amennyiben a Somfa Támogatott Lakhatásból érkeznek ügyfelek, Ők is a Napközi Otthon 

területén kötelesek munkát végezni.  

Masszőrök: Kabai Imre a napközi Otthonos területen végezze a feladatot, Horváth Balázs 

Átmeneti Otthon területén dolgozzon. 

Minden kolléga csak egészségesen jöjjön dolgozni, ha megbetegedést észlel magán vagy az 

egy háztartásban élő hozzátartozónál, haladéktalanul jelezze az intézményvezetőnek. 
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