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I. Az intézmények dolgozói számára, a gondozottakhoz való belépési rendszabályok 

Belépési  szabályok:  

- Belépéskor lehetőleg ne érjen semmihez! 

Bejárat közelében: Az öltözőhelyiséget célszerű a bejárat közelében elhelyezni. 

 

- Vegye le a cipőjét, tegye zárt helyre (szekrény, zacskó) 

- Vegye le a kabátját, tegye zárt helyre (szekrény, zacskó) 

- Táskát, kulcsokat, egyéb az ellátáshoz/további munkához nem szükséges dolgokat is tegye a zárt 

helyre 

- Lehetőség szerint zuhanyozzon, ha ez nem lehetséges- valamennyi ruhával nem fedett 

testfelszínt alaposan mosson meg (része az arc, ill. útmutatás szerinti kézmosás is). (Utcai 

ruházatként haj, fej fedésére célszerű könnyű sapkát viselni.) 

- Cseréljen ruhát:  tiszta munkaruha- teljes átöltözködés  (a munkaruhát naponta kell cserélni, 

60C-on mosni) 

- Vegyen gumikesztyűt 

-  Szappanos lemosással, vagy alkoholos oldattal célszerű a szemüveget is lemosni, valamint a 

mobiltelefon valamennyi felszínét alkoholos fertőtlenítővel áttisztítani. 

- A kintről behozott tárgyak- bevásárló szatyor, annak tartalma….-lemosása 1 liter vízben oldott 20 

ml Hipoval történjen.   (Fontos tudni, hogy a teljes vírus/baktérium mentesítés nem lehetséges, a 

cél a rizikó csökkentése) 

- Gumikesztyű kidobása a fotó szerint. 



  

 



 



 

 

  



II. A gondozottak, ápoltakra vonatkozó javaslatok 

Ágyak legyenek egymástól  2- 2,5 méter, de legalább 1,5 méter távolságban. 

Fürdőszoba, WC fertőtlenítése- WC csésze, ülőke, mosdókagyló, tusoló, kilincsek  klórtartalmú 

fertőtlenítőszerrel legyen fertőtlenítve minden használat után 

Mindenki saját törölközőt használjon az ápoltak közül! Törölköző ne abban a helyiségben 

száradjon/ne ott tartsák, ahol a WC van. 

Személyzet, papírtörlőt használjon a kézmosások után.  

Kézszárító használata tilos!* 

Kézfogás, ölelés, puszi tilos! 

Evőeszközök, használati tárgyak megosztása tilos! (Most kártyázás, társasjáték- amikor ugyanazt 

a tárgyat érintik- is) 

Tartson legalább 1,5 méter, de inkább 2-2,5 méter távolságot társától! 

Haját viselje felfogva (nők). 

Kezén ne viseljen gyűrűt, karkötőt, órát, műkörmöt! Vágja rövidre körmeit! 

Kézmosás minden étkezés előtt, után, illemhely használata után, minden érintéssel járó esemény 

után! (legalább 30 másodperc, kéz minden felülete) 

Ha dohányzik, dohányzás előtt is mosson kezet! 

Zsebkendőbe, vagy könyökébe tüsszentsen, köhögjön! 

A használt zsebkendőt azonnal dobja ki egy arra kihelyezett, fedett gyűjtőedénybe! 

Arcát ne érintse, csak tiszta kézzel! 

A gyakran, közösségi terekben többek által használt eszközök, tárgyak rendszeres hipóoldatos 

(20 ml 1 liter vízben oldva) tisztítása:  

- liftgomb, kapcsolók, TV gomb, távkapcsoló, klaviatúra, egér, közös telefon……- minden 

használat után, illetve ezek papírzsebkendővel való érintése javasolt 

- székek, asztalok, bútortárgyak---legalább naponta 

Textíliák (törölközők, lepedők, ruhák) -naponkénti, ill. használat szerint min. 3 naponkénti 

mosása legalább 60C-on 

 Helyiségek szellőztetése 30 percenként legalább 10 perc. 



Ha levegő keringető rendszer van, azt le kell kapcsolni, helyette szellőztessünk! 

Testhőmérséklet ellenőrzése legalább naponta 1x (Figyelem!- időseknél sokszor hamarabb 

jelentkezik zavartság, mint lázas állapot!) 

Aktivitást, légúti tüneteket figyelni, eltérés esetén jelezni eü. személyzet felé! 

https://www.health.harvard.edu/blog/the-bacterial-horror-of-the-hot-air-hand-dryer-

2018051113823 

https://www.health.harvard.edu/blog/the-bacterial-horror-of-the-hot-air-hand-dryer-2018051113823
https://www.health.harvard.edu/blog/the-bacterial-horror-of-the-hot-air-hand-dryer-2018051113823


 



III: Minden beteg ellátásra vonatkozó javaslatok 

Az ápoltak gondozása során használjunk gumikesztyűt, melyet az ápoltak ellátása között 

cserélni kell! 

Naponta legalább 1x, de gyanús esetben legalább napi 4-5 X ellenőrizzük     

                                                        Testhőmérsékletet 

                                                              - hónalj hőmérővel*, vagy lézeres testhőmérővel   

Figyelem: Időseknél tudatállapot változás hamarabb jelentkezhet mint a 

láz!         

               Légzésszámot  

                                                   Pulzusszámot 

                                                   Vérnyomást* 

  Tudatállapotot, zavartság, aggitáltásg, aluszékonyság jeleit 

folyamatosan monitorozzuk  

*eszközöket minden ápolt után  alkoholos min 70% fertőtlenítővel 

fertőtleníteni kell, ha mód van rá, a beteg saját vérnyomásmérőjét 

használjuk! 

Amennyiben a koronavírusra gyanús ápolthoz be kell menni, mert az állapota indokolja ( 

súlyos nehézlégzés, fulladás, nagyfokú zavartság, tudatvesztés, kommunikációs nehézség, 

nagyfokú gyengeség)  : a  dolgozó munkaruhájára vegyen:  

egyszerhasználatos védőköpenyt/védőruhát                                                                                 

cipővédőt/erre a célra elkülönített később fertőtlenítendő 

gumicsizmát                                                                                    

2 db gumikesztyűt                                                                                                                                           

védőszemüveget                                                                                                                                              

N95/FFP2/FFP3 maszkot (ha nincs 2 sebészi maszkot vegyen fel) 

egyszerhasználatos fejvédőt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A szobában tartózkodók maradjanak ott, ők azonnal vegyenek fel sebészi szájmaszkot.           

Más a szobába ne jöjjön be! 

Kritikus állapotú ápolt esetén- shock tünetei: (természetesen összességében értékelve, amennyiben újonnan 

felismert tünetek)  
       zavart tudat,  

légzésszám >=22/perc,  

vérnyomás első (systolés) értéke <=100 

pulzusulzus>= 120/min 

HÍVJON MENTŐT! (Tel: 112) 

 



Ha a gyanús ápolthoz nem szükséges bemenni, ( lázas, szárazon köhög, enyhe nehézlégzése 

van, orra dugul, torka fáj, hasi- bélrendszeri panaszai vannak) mert tudata tiszta, erőnléte 

megtartott- de enyhe légszomja/ enyhe nehézlégzése/ száraz köhögése/ láza van- kívülről, 

telefonon próbáljunk meg kommunikálni vele. 

 Az ápolt elkülönítése után, amennyiben tudatállapota tiszta, erőnléte 

megfelelő, azonnal értesíteni kell a szolgálatot teljesítő ügyeletes orvost, 

hogy a fertőzésgyanús páciens vizsgálatát és minősítését a Csekklista alapján 

megkezdje. 

 

Elkülönített beteggel kapcsolatos teendők:   

 

Az ügyeletes orvos az elkülönítő szobában tartózkodó fertőzésgyanús ápolthoz, amennyiben a 

beteg állapota az orvos személyes jelenlétét igényli, a belépés előtt védőfelszerelést köteles 

felvenni, mely a következőkből áll:   

 

- FFP3/FFP2/N95 szájmaszk (amennyiben intubáció vagy légút leszívás 

történik csak az FFP3 maszk használható)  

- 2 db egyszerhasználatos gumikesztyű  

- egyszerhasználatos védőköpeny 

- műanyag védőszemüveg  

- egyszerhasználatos sapka  

- egyszerhasználatos cipővédő zsák, vagy fertőtleníthető gumicsizma 

 

A fertőzésgyanús ápolt aktuális Csekklista alapján történt kikérdezése és vizsgálata után a 

vizsgálatot végző orvos dönt arról, hogy az ápoltnak további mintavétel és megfigyelés, kezelés 

céljából intézeti felvétele szükséges.  

 

Fertőzésgyanús beteget a minősítést követően a vizsgálóorvos (pl. háziorvos, mentőszolgálat 

orvosa, orvosi ügyelet orvosa) haladéktalanul telefonon jelenti az illetékes illetékes járási 

hivatal n ép egészségügyi osztályának munkaidőben Tel:………………………, vagy 

ügyeleti időben Tel: ……………………………telefonszámon.  

 A fertőzésgyanús beteget ezek után a területileg illetékes Infektológiai részlegbe kell 

utalni, ahol a mintavétel és az előzetes megfigyelés megtörténik. Előzetesen őket 

telefonon értesíteni szükséges (Infektológia Tel: ………………………), valamint az 

Intézmény ügyvezető igazgatóját és orvos igazgatóját is.  

  

A beteg mentővel való szállításához az intézkedő orvos hívja a mentőszolgálat őrzött 

betegszállításokra fenntartott 1824-es telefonszámát! 

A beteggel érintkező ápoltak, dolgozók, valamint az elkülönítő helyiség takarítását végző 

munkatársak neveit a pontos naptári nap feljegyzésével rögzíteni kell! 

 



A beteg távozása után történjen meg a helyiségben az orvosi eszközök, berendezési tárgyak és a 

helyiség teljes, soron kívüli fertőtlenítő lemosása, takarítása.  Az orvosi eszközök fertőtlenítése 

a vizsgáló orvos feladata, erre egyfázisú virucid hatású kifújható felületfertőtlenítőszert vagy 

fertőtlenítő törlőkendőt kell alkalmazni.  

A helyiség fertőtlenítő takarítása az Infekciókontroll és a Takarítási szabályzat előírásainak 

megfelelően az aktuális takarító személyzet feladata a fenti védőfelszerelésben.  A fertőtlenítő 

takarítást a helyiség Takarítási Munkalapján fel kell tüntetni és aláírással hitelesíteni.  

Az elkülönítő helyiségből fertőzésgyanús beteg ellátása, valamint a fertőtlenítő takarítás 

elvégzése után használt védőfelszerelésben kilépni tilos!  A használt védőfelszerelést az 

előírásnak megfelelően még az elkülönítő helyiségben le kell venni, zárt fedelű veszélyhulladék 

gyűjtőbe kell helyezni, majd a munkaruházatot is le kell cserélni és elkülönített gyűjtőzsákban 

higiénés mosatásra le kell adni.  

Védőfelszerelés felvételének és levételének lépései: csatolt infografikán (Mészárosné Dr Seres  

Leila fordítja) 

A gyanús ápolttal egy helyiségben tartózkodókat, a vele védőfelszerelés nélkül testi 

kontaktusba került ápoltakat és dolgozókat azonnal el kell különíteni, mint kontaktokat a járási 

hivatal népegészségügyi osztálya felé haladéktalanul jelenteni, majd az ő intézkedéseiknek 

megfelelően eljárni. 

Amennyiben az új koronavírus okozta fertőzőgyanús beteg ellátását követő 14 napon belül a 

védőeszközöket megfelelően használó egészségügyi dolgozóknál vagy a takarító személyzetnél 

légúti tünetek lépnek fel, az érintett személyek kötelesek arról az intézmény ügyvezető igazgatóját 

és orvos igazgatóját haladéktalanul értesíteni.  

 

 

Az infekciókontroll óvó-védő rendszabályok közül kiemelendő: 

• megfelelő kézhigiénés gyakorlat alkalmazása a „kézhigiéne öt momentuma” alapelvnek 

megfelelően, szigorúan betartva valamennyi beteg ellátása során: (1) a beteg érintése előtt, (2) 

aszeptikus beavatkozás előtt, (3) a vérrel vagy testváladékkal való expozíció után, (4) a beteg 

érintése után, (5) a beteg környezetének érintése után 

• gumikesztyű felvétele előtt, és levétele után is kezet kell mosni! 

• beteg ellátás során lehetőleg egyszer használatos eszközöket kell használni, a nem egyszer 

használatos eszközöket a gyártó előírása szerint kell fertőtleníteni/sterilizálni,  

• a környezet folyamatos fertőtlenítése virucid hatású szerrel, megfelelő szellőztetés szükséges. 

 



Elhunyt, vagy haldokló beteget csak közeli hozzátartozó látogasson- megérkezésekor/belépéskor 

hasonlóan kell eljárni, mint az ápolóknak, azzal a különbséggel, hogy ruházatára veszi fel a 

védőruházatot:  

Ha új koronavírus fertőzés gyanúja NEM merül fel: 

-  sebészi szájmaszk  

-  1 db egyszerhasználatos gumikesztyű  

- egyszerhasználatos védőköpeny 

- műanyag védőszemüveg  

- egyszerhasználatos sapka  

- egyszerhasználatos cipővédő zsák, vagy fertőtleníthető gumicsizma 

-  

Ha halottnál csak a legkisebb gyanú is felmerül: - amennyiben feltétlenül szükséges, és nem 

elkerülhető: 

- FFP3/FFP2/N95 szájmaszk  

- 2 db egyszerhasználatos gumikesztyű  

- egyszerhasználatos védőköpeny 

- műanyag védőszemüveg  

- egyszerhasználatos sapka  

- egyszerhasználatos cipővédő zsák, vagy fertőtleníthető gumicsizma 

ekkor a használt védőfelszerelésben kilépni tilos!  A használt védőfelszerelést az 

előírásnak megfelelően még az elkülönítő helyiségben le kell venni, zárt fedelű 

veszélyhulladék gyűjtőbe kell helyezni. 

 

 

A látogató/hozzátartozó a lehető legrövidebb útvonalon jusson el abba a helyiségbe, ahol 

a haldokló/halott tartózkodik, a lehető legkevesebb személyzettel, ápoltakkal egyáltalán 

ne találkozzon.  

 

Kapcsolattartást telekommunikációs eszközökkel kell biztosítani.  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-in-

long-term-care-facilities.html 

 

 

Az egyéni védőfelszerelés felvétele 
Az egyéni védőfelszerelés felvételének lépései: 

 

1. Vegyen le minden személyes tárgyat: ékszer, óra, mobiltelefon, toll 

2. Az öltözőben öltözzön át munkaruhába és vegye fel a lábzsákot, gumicsizmát1 vagy védőcipőt. 

3. Menjen át a tiszta területre, az izolációs terület bejáratához.  

4. Ellenőrizze, hogy az egyéni védőfelszerelés, amit fel fog venni, megfelelő méretű-e és megfelelő-

e a minősége?  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.html


5. Az egyéni védőeszközöket mindig képzett kolléga irányítása és felügyelete alatt vegye fel. 

6. Mosson kezet- kéz higiéné! 

7. Vegye fel a gumikesztyűt (vizsgáló/nitril kesztyű). 

8. Vegye fel az overált (a kapucnit még ne vegye fel) 

9. Vegye fel a maszkot 

10. Vegye fel az arcvédőt vagy a védőszemüveget 

11. Fedje be fejet és a nyakat -a nyakat és a fej oldalsó részét takaró sebészi sapkával (lehetőség 

szerint védőpajzzsal kombinálva) vagy a kapucnival. 

12. Vegyen fel egyszer használatos vízálló kötényt (ha nem áll rendelkezésre, használjon használjon 

strapabíró (fertőtleníthető), újrafelhasználható vízálló kötényt).  

13. Vegyen fel még egy réteg gumikesztyűt (hosszú madzsettás a megfelelő), húzza rá az overál 

madzsettájára.  

 

1Ha nem elérhető csizma, használjon zárt cipőt, bebújós cipőt, cipőfűző lyukak nélkül, ami teljesen 

takarja a lábat és a bokát) és cipőborítót (ami csúszásmentes és vízhatlan) 

Ne használjon ragasztócsíkot a kesztyűk rögzítéséhez. Ha a kezeslábas ingujja vagy a kesztyű szára nem 

elég hosszú, az overál ingujjának alsó részén készítsen egy lyukat a hüvelykujjával vagy a középső ujjával 

és akassza bele az ujját; a cél, hogy mozgás során ne érje szennyeződés az alkart. Egyes overálokon van 

egy hurok az ujjnak.  

 

 



 



Az egyéni védőfelszerelés levétele: 

1. Mindig egy gyakorlott kolléga megfigyelésével vegye le a védőruházatot. Bizonyosodjon 

meg arról, hogy a veszélyes hulladékgyűjtő konténer elérhető a vetkőző területen, hogy 

biztonságosan tudja letenni a személyes védőruházatot.  Az újrahasznosítható eszközök 

számára egy külön tároló szükséges. 

2. Mosson kezet a gumikesztyűs kézzel, kéz higiéné! 

3. Távolítsa el a kötényt: hajoljon előre és vigyázzon arra, hogy a kezei ne szennyeződjenek. 

Az egyszerhasználatos kötényt a következőképpen vegye le: tépje le a nyakáról és tekerje 

össze anélkül, hogy megérintené az elülső felületét. Azután kösse ki hátul a derékrésznél, 

és tekerje a kötényt előre. – Dobja ki! 

4.  Mosson kezet a gumikesztyűs1 kézzel, kéz higiéné! 

5. Távolítsa el a fejet és a nyakat borító részt a következő módon: vigyázzon arra, hogy arca 

ne szennyeződjön. A fejvédő levételét hátul kezdje, tekerje hátulról előre és belülről 

kifelé, majd biztonságosan dobja ki. A kapucnit óvatosan hajtsa hátra. 

6.  Mosson kezet a gumikesztyűs kézzel, kéz higiéné! 

7. A védőruha és a külső kesztyű levétele. Ideális esetben  egy tükör előtt végezze.  Fejét 

döntse hátra, úgy fogja meg a cipzár húzókáját, majd cipzározza ki teljesen a védőruhát 

anélkül, hogy bőrét vagy az alul levő műtősruhát/munkaruhát megérintené és fentről 

lefelé haladva kezdje el levenni az overált. Miután a vállak szabaddá váltak vegye le a 

külső kesztyűket, mialatt kihúzza a kezét az overálujjakból  2. A belső kesztyűvel tekerje 

le az overált, a derékrésztől lefelé, és az overál belsejétől kezdve, lefelé a csizmák 

tetejéig. Használja az egyik csizmát arra, hogy lehúzza a másik csizmáról az overált és 

fordítva, majd lépjen ki az overálból és dobja ki biztonságosan.  

8. Mosson kezet a gumikesztyűs kézzel, kéz higiéné! 

9. Vegye le a szemvédőt/védőszemüveget úgy, hogy hátulról a tarkója felől húzza előre a 

gumit, tegye le  biztonságosan.  

10. Mosson kezet a gumikesztyűs kézzel, kéz higiéné! 

11. Vegye le a maszkot. Először a fej mögött kösse ki az alsó szalagot/húzza előre a gumit , 

és hagyja elöl lógni. Azután a felül lévő szalagot is kösse ki/gumit húzza előre és dobja ki 

a maszkot biztonságosan.   

12. Mosson kezet a gumikesztyűs kézzel, kéz higiéné! 

13. Vegye le a gumicsizmákat anélkül, hogy megérintené (vagy a cipőtakarót ha cipőt visel). 

Ha ugyanazt a csizmát használja kinn a magas kockázatú zónában, akkor tartsa tisztán és 

tisztítsa meg3 a szennyeződéstől mielőtt elhagyja a vetkőző területét.  

14. Mosson kezet a gumikesztyűs kézzel, kéz higiéné! 

15. Vegye le a kesztyűket óvatosan a megfelelő technikával és dobja ki biztonságosan.  

16. Mosson kezet, kéz higiéné! 

1 Mialatt a betegellátó területen dolgozik a páciensek között és a kijövetel előtt mindig 

cserélni kell a külső kesztyűt (az utolsó pácienst ellátása után is csere).  



2Ez a technika teljesen jól illeszkedő kesztyűket igényel. Ha a külső kesztyű túl szűk vagy a 

belső kesztyű lötyög és/vagy a kezek izzadnak, akkor a külső kesztyűt lehet, hogy külön el 

kell távolítani a kötény levétele után.  

3A csizmák megfelelő fertőtlenítése érdekében egy olyan lábfürdőbe kell lépni, ami 0,5% klór 

oldatot tartalmaz és a csizma minden oldalát kezelni kell 0,5%-os klór oldattal. (Ha sok a 

szennyeződés, a sarat/szerves anyagokat kefével lehet eltávolítani.) Legalább naponta egyszer 

fertőtleníteni kell a csizmákat, 30 percre beáztatva őket 0,5%-os klór oldatba, majd öblíteni és 

szárítani.  

 

 



 



 
 



 


