
Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok 

csökkentésére lelkipásztorok és lelki gondozók számára 

 

Az egészségügyi vészhelyzetben a lelkipásztoroknak, lelki gondozóknak is kerülni kell a személyes 

találkozásokat, helyette a telefonos vagy internetes videó beszélgetést ajánljuk. Ezzel együtt 

bekövetkezhet olyan esemény, amely a lelkipásztor, lelki gondozó személyes jelenlétét igényli, például 

haldokló beteg meglátogatása.  

Az intézménybe lépést megelőzően a lelkipásztor monitorozza saját egészségét. Kizárólag abban az 

esetben vállalja a látogatást, ha ő maga és/vagy a családtagjai az elmúlt 14 napban nem jártak 

külföldön, nem ápolták kórházban, és az alábbiak közül egyik tünetet sem észleli magán vagy 

környezetében: 

 légúti fertőzés, emelkedett testhőmérséklet (>37,3°C), száraz köhögés, légszomj, 

fáradékonyság, nehézlégzés, hasmenés 

Megérkezésekor/belépéskor hasonlóan kell eljárni, mint az ápolóknak, azzal a különbséggel, hogy a 

lelkipásztor a ruházatára veszi fel a védőruházatot.  

Belépéskor lehetőleg ne érjen semmihez. 

Alkalmazza a kézhigiénés szabályokat (helyes kézmosás, fertőtlenítés). 

Az öltözőhelyiségben hagyja ott kabátját, táskáját, a találkozáshoz nem szükséges dolgokat, és vegye 

fel a védőfelszerelést. Ha szemüveget, mobiltelefont, Bibliát, úrvacsorai eszközöket (egyszer 

használatos, helyszínen eldobható eszközök előnyben részesítendők) visz magával, a gondos 

előkészületek mellett ezeket a helyszínen fertőtleníteni szükséges. 

Minimális védőfelszerelés, függetlenül attól, hogy felmerül-e az új koronavírus megbetegedés 

lehetősége, a sebészi orr-szájmaszk és a védőkesztyű, egyszer használatos cipővédő zsák, vagy cipő 

(talp is) hipóoldatos fertőtlenítése. (Szemüvegesek a maszk felvétele után vegyék fel a szemüveget -

annak kerete kívülről lógjon rá a maszkra, illetve a párásodás elkerülése végett folyékony szappannal 

célszerű a szemüveget felhelyezés előtt megmosni, csak kíméletesen törölni eldobható papírtörlővel.) 

Ha az intézmény biztosítani tudja, és az új koronavírus fertőzés gyanúja NEM merül fel, az alábbi 
védőfelszerelés szükséges: 

 sebészi szájmaszk  

 1 db egyszer használatos gumikesztyű  

 egyszer használatos védőköpeny 

 műanyag védőszemüveg  

 egyszer használatos sapka  

 egyszer használatos cipővédő zsák 
 
H a legkisebb gyanú is felmerül (a látogatás feltétlenül szükséges, nem elkerülhető): 

 FFP3/FFP2/N95 szájmaszk  

 2 db egyszer használatos gumikesztyű  

 egyszer használatos védőköpeny 



 műanyag védőszemüveg, vagy arcmaszk (szemüvegeseknek ez kedvezőbb) 

 egyszer használatos sapka  

 egyszer használatos cipővédő zsák 
 
Ekkor a használt védőfelszerelésben kilépni tilos! A használt védőfelszerelést az előírásnak 
megfelelően még az elkülönítő helyiségben le kell venni, zárt fedelű veszélyeshulladék-gyűjtőbe kell 
helyezni. Műanyag védőszemüveg és arcmaszk a helyszínen felületfertőtlenítővel fertőtlenítendő. 

Intézményen belül a lehető legrövidebb úton közlekedjen az ellátott szobájába, fekvőhelyéhez és vissza 

az öltözőbe. A bent használt tárgyakat dobja ki, vagy a belépéskor használt módszer szerint 

fertőtlenítse. Másokat ne látogasson ugyanabban az időben. 

Általában, de minimális védőfelszerelés esetén különösen törekedni kell a személyes kontaktus 

minimumra szorítására (távolságtartás, kézfogás, érintés mellőzése, az utcai ruha ne érintkezzen az 

ellátott ágyával, dolgaival). Tilos a beteg, vagy bármely ápolt ágyára ülni (mindig, a mostani helyzettől 

függetlenül)! 

Gyanús ápolt látogatását követően az ápolt COVID-19 státuszának tisztázásáig, más látogatáson a 

lelkész ne vegyen részt (különösen a veszélyeztetett csoporthoz tartozó krónikus beteget, 65 éven 

felülit ne látogasson), személyes találkozóit igyekezzen minimalizálni. Ha igazolt COVID-19 betegről van 

szó, s látogatás a megfelelő védőeszközök használatával történt, 14 napig önmegfigyelés javasolt. Ezen 

időszak alatt szintén javasolt a személyes találkozások minimalizálása, a veszélyeztetett csoportba 

tartozókkal (ld. fent) személyes találkozó 14 nap utánra való halasztása. Amennyiben a látogatás után 

derül ki a látogatott pozitív COVID-19 státusza, szoros kontaktus miatt - 15 perc egy légtérben, 2 méter 

távolságon belüli tartózkodás - tünetmentes esetben is jelentkezzen a lelkipásztor háziorvosánál a 

további vizsgálatok elvégzésére (fontos, hogy a vizsgálatok erre akkreditált mikrobiológiai laborban 

történjenek, a magánvizsgálatok, gyorstesztek egyelőre nem alkalmasak a fertőzöttség 

diagnosztizálására). 
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Mellékletek 

A helyes maszkhasználat 

Használat közben ne nyúljunk a védőmaszkhoz, eltávolításnál se az első részétől, hanem a szalagoktól 

fogva vegyük le. A maszk levétele előtt, és utána is, vagy ha a használt maszkhoz érünk, akkor tisztítsuk 

meg a kezünket szappannal vagy alkohol alapú kézfertőtlenítővel. A használt maszkot azonnal dobjuk 

ki. Amint a maszkunk nedves lesz, cseréljük azt le egy tisztára. Az egyszer használatos maszkokat soha 

ne használjuk kétszer. 

  



A gumikesztyű helyes eltávolításának módja 

 

  



Az egyéni védőfelszerelés felvételének lépései 

 

  



Az egyéni védőfelszerelés levételének lépései 

 

 


