
 
 

 

 
 

 

 ÖSSZEFOGLALÓ A 2020. ÉVBEN AZONOSÍTOTT ÚJ KORONAVÍRUSSAL 

KAPCSOLATBAN 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRA 

VONATKOZÓAN 

 

DOLGOZÓK ÉS ELLÁTOTTAK VÉDELME 

A fertőzések elleni védelem két fontos elemre épül: 

 fertőzések átadását lehetővé tévő személyes kontaktusok redukálása az elérhető 

legalacsonyabb szintre 

 vírus elpusztítása személyi higiéné fokozásával és környezeti fertőtlenítéssel. 

A védelem szempontjából fontos, hogy 100% biztonság nem érhető el, de a kockázati tényezők 

lehetőség szerinti, szisztematikus felderítése és kezelése jelentősen növeli a biztonságot, a 

járvány terjedése ellen minden intézkedésnek van értelme és jelentősége. Ha valamely 

intézkedés az intézményi infrastruktúra, a személyi feltételek elégtelensége vagy a 

feladatellátás jellege miatt nem kivitelezhető, más intézkedésekkel a kockázat akkor is 

érdemben csökkenthető! 

Legfontosabb: 

 A szolgáltatással kapcsolatos döntéseket hiteles tényekre alapozzuk, mérlegeljünk, 

gondolkodjunk racionálisan, kerüljük a pánikot! 

 A fertőzés elleni védelemben minden interakciós utat felül kell vizsgálni és 

lehetőség szerint le kell csökkenteni. 

 Az ellátásokat, szolgáltatásokat az elérhető szükséges minimumra kell 

csökkenteni. 

 A 65 évnél idősebb személyeket az EMMI Útmutató alapján nyilatkoztatni kell 

arról, hogy a veszélyhelyzet idején kérik-e a szolgáltatást vagy nem (a nyilatkozatot 

dokumentálni kell!). 



 
 

 

 Szükséges az ellátottakkal a rendszeres kapcsolatfelvétel telefonon, a helyzetükről, 

állapotukról érdeklődni, valamint a szükséges segítségnyújtás felajánlása. 

 A kiemelt kockázati csoportba sorolható dolgozókat (65 év feletti életkor, krónikus 

betegségben érintettség) a közvetlen ellátásból ki kell vonni. 

 Célszerű a szolgáltatások kapcsán kapcsolati térképet készíteni, ki, milyen típusú 

interakciókban érintett és azok milyen kockázati kategóriába sorolhatók. 

 

A FERTŐTLENÍTÉS KAPCSÁN AZ ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A KÖVETKEZŐK: 

 Lehetőség szerint a munkatársak kapjanak kézi fertőtlenítőt (szórófejes), szappant, 

esetleg fertőtlenítő törlőkendőt, ezt vigyék magukkal gondozás során. Ha a gondozás 

helyszínén nincs ilyen, akkor is tudják használni. 

 A gondozók a részükre biztosított védőfelszerelést kötelesek használni az ellátottaikkal 

történő érintkezés során (szájmaszk indokolt esetben, gumikesztyű, kézfertőtlenítő, 

védőruha). Ezek utánpótlásáról a közvetlen vezetőjük gondoskodik. Fontos, hogy a 

munkafeltételek biztosítása a munkáltató feladata, kötelessége! 

 Egyéni eszközök szintjén naponta akár többször fertőtlenítendő: telefon, szemüveg (!), 

kulcscsomó, billentyűzetek, számítógép egerek, tollak és egyéb olyan tárgyak, amiket 

gyakran és sokan érintenek meg. 

 Indokolt a személyes ügyintézések korlátozása a lehetséges mértékig (amiben csak lehet 

telefonos, elektronikus kommunikáció az iroda és a gondozók között). 

 Az ellátottak számára nyitva álló helyiségben csak kivételes esetben, kizárólag az arra 

szolgáló helyiségben történjen! ahol egyszerre mindig csak egy személy tartózkodjon 

az ügyintézőn kívül (közöttük legalább 1,5 m távolság ajánlott). 

 A helyiségeket naponta több alkalommal takarítsák (fertőtlenítő felmosás), a fertőzés 

során fontos kontakt a kilincs, ennek áttörlését szintén érdemes gyakran elvégezni. 

 Az épület több pontján helyezzenek el az intézmények kézfertőtlenítő adagolót 

(célszerű ezeket a bejárati pontokhoz telepíteni). 

 A vizesblokkokban fertőtlenítő hatású szappant alkalmazzunk (elvileg ez lenne a 

kötelező alapesetben is, de sok helyen nem teljesül). A dolgozói és ügyfeles vizesblokk 

legyen elkülönítve. 

 Ha van munka- és védőruha, az olyan legyen, ami fertőtleníthető - vagy fertőtlenítős 

letörlést vagy 60 fokon való mosást jelent. 



 
 

 

 Kerüljük a házilag "barkácsolt" fertőtlenítőszereket és maszkokat - erősen kétséges a 

védőhatásuk, hamis biztonságérzetet keltenek. 

 

MIRE FIGYELJÜNK? 

 A gondozási tevékenység kockázatelemzése történjen meg, a feladatok tekintetében itt 

is mérlegelendő, mely tevékenységek nélkülözhetetlenek a kliens személyi biztonsága 

érdekében, és melyek késleltethetők. 

 Javasolt a feladatok átütemezése, indokolt az akut problémákra történő fókuszálás pl.: 

húsvéti nagytakarítás mellőzése (ablakpucolás, függönymosás, stb.). 

 Bevásárlás esetén célszerű tömbösíteni, a kliensek tájékoztatása mellett a tervezésben 

minél kevesebb beszerzési forrás alkalmazására célszerű törekedni. 

 Javasolt az ellátottaknak a bevásárlások helyett a szociális étkeztetés felajánlása 

kiszállítással, mint opció. 

 Bevásárlás – akinek elérhető hozzátartozója nincsen, kizárólag alapvető élelmiszerek 

(tartós tej, kenyeret lefagyasztani, ha lehetséges, konzervek, füstölt áru), kizárólag 

ésszerű mennyiségben. 

 Ha lehetséges, előrecsomagolt termékeket kell vásárolni (pl. pékáruból). 

 Nem az ellátott által megjelölt üzletben történik a beszerzés, hanem amit a 

legbiztonságosabbnak ítél meg a gondozó vagy a gondozás irányítója. 

 Élelmiszer kategóriában előnyben érdemes részesíteni a csomagolt vagy jól tisztítható 

termékeket. 

 Ha lehet, kerülni kell a készpénzes fizetést, a papír és fémpénzek felületén a vírus 

viszonylag hosszan (akár napokig) fertőzőképes maradhat (lehet borítékban). 

 Egyedül élő időseknél fontos, hogy a szükséges óvintézkedésekkel kapcsolatban alapos 

tájékoztatást kapjanak (akár szórólap formájában). A dolgozó védelmét szolgálja, ha 

ebbe aktívan bekapcsolódik. Lehetőség szerint a hozzátartozók tájékoztatása is történjen 

meg. 

 Legyen szoros kapcsolat a háziorvossal, ha az ellátottnál betegség tüneteit észleli a 

gondozó, azonnal jelezze. Mivel a gondozottak jelentős része magas kockázati 

csoportba tartozik és a gondozó más személyekre is átviheti a fertőzést, az orvostól kérni 

kell, hogy az egészségügyi ellátórendszerben biztosítsanak karantén-lehetőséget. 



 
 

 

 A gyógyszerkiváltás folyamata a veszélyhelyzet kihirdetése alatt egyszerűbb, így 

intézhető. A gyógyszertáraknál azt a szabályt alkalmazzák, hogy a helyiségben csak a 

kiadó ablakoknak megfelelő számú személy tartózkodhat, a várakozás ott is épületen 

kívül történik, ezt a kiváltáskor érdemes figyelembe venni. A megnövekedett forgalom 

miatt a várakozás itt hosszabb lehet a megszokottnál. 

 Ha beteghez mindenképpen ki kell menni, akkor úgy érdemes szervezni a munkát, hogy 

az idősebb kollégákat itt is tehermentesítsük (ha lehetséges...) 

 Javasolt a tevékenységnaplót műanyag borítású gyorsfűzőbe, ellátottanként lefűzve 

tartani. A napi igénybevételt igazoló ellátotti aláírás nem szükséges a vészhelyzet 

alatt (forrás: EMMI tájékoztató). Megjegyzés: az adminisztrációs kötelezettség és 

a KENYSZI-ben történő jelentés továbbra is szükséges. 

 A gondozó a saját tollával írja meg a tevékenységnaplót, az ellátott is saját tollával írjon 

alá (akinek nincs tolla, a gondozónál legyen póttoll, ami nála marad). 

 AZ ELLÁTOTT ESZKÖZEIT, SZEREIT ne használjuk, javasolt a gondozóknak saját 

szappan, törülköző használata! 

 Csökkenti a fertőzésveszélyt, ha a munkahelyen van lehetőség átöltözni és legalább a 

felsőruházatot cseréljük a gondozások után. A csereruházatot elkülönítve tároljuk és 

magas hőfokon (60⸰C) mossuk. 

 A gondozók kötelező jelleggel a munkafelvétel előtt és után lázmérő segítségével 

ellenőrizzék a testhőmérsékletüket, a mért adatokat dokumentálják (mérés napja, óra-

perc, érték). 

 Az alapszolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumoktól 

(szakvélemények, orvosi papírok stb.) el lehet tekinteni, gondozási szükséglet 

vizsgálatot nem kell elvégezni a vészhelyzet ideje alatt (forrás: EMMI 

Tájékoztató)! 

BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK: 

 Betegség jeleit mutató ellátottal közvetlen kontaktust ne teremtsünk, szólítsuk fel a 

háziorvossal való kapcsolatfelvételre, vagy a gondozó vegye fel a háziorvossal a 

kapcsolatot. 

 Ha a gondozók/dolgozók közül felmerül a megbetegedés gyanúja vagy annak jelentős 

kockázata (érintkezett olyannal, aki megbetegedett vagy karanténba került, köhög, 



 
 

 

lázas, egyéb betegségtüneteket mutat) haladéktalanul jelezze a háziorvosának 

(telefonon!) és függessze fel a munkavégzést akkor is, ha nem érzékel tüneteket. 

 Ha van rá lehetőség, az intézmény vezesse be az érintés nélküli hőmérőzést, hogy a 

beteg személyek kiszűrése hatékonyabban történhessen. 

 

A 2020. március 16-án megjelent 46/2020. (III.17) kormányrendeletben a 70. életévüket 

betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket 

ne hagyják el.  

Ha a 70. életévét betöltött személy mindezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az 

ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. A feladat 

nem kicsi, ez a kör közel 1,3 millió embert jelent aktuálisan (KSH), a szám csaknem 10-szerese 

annak, aki aktuálisan a házi segítségnyújtást igénybe veszi jelenleg Magyarországon. Nem 

valószínű, hogy teljesen érvényesül majd az igény (pl. akiket a hozzátartozók el tudnak látni), 

de így is komoly túlterhelésre kell számítani. 

Mivel kormányzati iránymutatás továbbra sincs, a területen dolgozó kollégák gyakorlatát 

elemezve, három gyakorlat körvonalazódik (forrás: SZOCOKOS). 

1. Leválasztják a szociális ellátásról az egész feladatot. Eszerint az álláspont az, hogy nem 

szociális szolgáltatásról van szó, nem is ott kezeli. Az önkormányzati óvodák, bölcsődék 

szabaddá vált dolgozóit vonják be az idősek ellátásba. Dokumentálják a tevékenységet, de 

élesen elválasztják a szociális ellátástól. 

2. A feladat marad a szociális területen, a nappali ellátásból és főként a családsegítésből (illetve 

ha van más szolgáltatás, akkor onnan) telepítenek át erőforrásokat. A dokumentáció e téren 

kérdéses, mennyire integrálható az alap feladatellátásba (pl. engedélyezett létszámok túllépése 

révén), de mindenképpen érdemes dokumentálni. 

3. Harmadik körvonalazódó program, hogy próbálják a helyi civileket, önkénteseket 

koordinálni, ezzel tehermentesítve a rendszer. Amennyiben ez a változat él, a koordináló 

intézmény a bevont önkénteseket mindenképpen regisztrálja, lehetőség szerint valamilyen 

azonosító igazolványt is adjon ki, ugyanis megjelentek az "unokázós" típusú visszaélések. A 

végzett tevékenységet szintén célszerű alapszinten dokumentálni (ezzel kapcsolatban vannak 

adatvédelmi aggályok, de másképp a megtett intézkedések utólagos számonkérését nem lehet 

elvégezni, ennek paraméterei pedig jelen pillanatban nem ismertek). 



 
 

 

A gyakorlatban az 1+2. és az 1+3. kombináció is elképzelhető. 

A koronavírussal kapcsolatos közleményekről, hiteles információkról az alábbi helyeken 

tájékozódhatnak: 

Weboldalak:  https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus 

                       http://www.koronavirus.gov.hu 

www.kormany.hu 

http://szocialisportal.hu/ 

A hét minden napján 24 órában elérhető információs telefonvonalak:   

06 80 277 455, 

06 80 277 456 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a 

koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolására. 

Kérik a lakosságot, hogy csak abban az esetben hívják a zöldszámokat, ha az NNK weboldalain 

nem kaptak megfelelő választ kérdéseikre. 

Az ügyeleti központ e-mail elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu 

A Kormány a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset állított fel, melynek 

feladata a járvány folyamatos elemzése, értékelése. Az ügyeleti központ a beérkező elektronikus 

levelekre a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld. 

 

Források: 

 www.nnk.gov.hu 

 SZOCOKOS 

 EMMI Útmutató 

 Baptista Fenntartók által megküldött eljárásrend 
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