
 

Ajánlás intézmények számára látogatási rend kialakítására 

 

Tájékoztatás  

 A látogatóknak szóló „látogatási szabályzatot” a szokásos módon juttassák el a 

hozzátartozókhoz. Tájékoztatási módok lehetnek: elküldés e-mail mellékletként 

a címlistákra, kitétel bejáratra, faliújságra, intézményi honlapra, helyi sajtóba.  

Az ellátottak a szabályozás belső felületekre történő kitétele mellett kapjanak 

személyes tájékoztatást állapotuknak megfelelő formában.  

Egy lakó egy héten kettőnél több alkalommal ne fogadjon látogatót.  

A munkatársaknak készített belső szabályozó anyag írásban kerüljön átvételre.  

 

Látogató fogadás  

Tájékoztató táblák egyértelműen jelöljék meg a látogatók által használható 

helyeket, helyiségeket.  

A látogatási helyszíneket (fogadó szoba, mosdók) úgy ajánlott kijelölni, hogy a 

látogatók a legrövidebb utakon közlekedjenek zárt térben.  

Mosdóhelyiség legyen a látogatási időszakban csak a látogatók számára 

fenntartva, melyet a látogatási időszak közben, után takarítani kell.  

Ajánlott tartalékként egyszer használatos maszkok kitétele a fogadó helyiségben 

a feledékeny látogatók számára.  

Legyen kijelölt látogató koordinátor, aki a jelentkezéseket rögzíti, értékeli, a 

látogatók mozgását felügyeli, a látogatásokat naplózza.  Betegnek látszó látogató 

esetében hőmérséklet mérés szükséges, a látogató nyilatkozat tétele az 

egészségi állapotáról és lehetőség szerinti távol tartása a látogatástól.   

Ajánlott hőmérséklet mérés is minden látogató esetében.  

Az intézmény határozza meg a maximális látogató létszámot, akik egyidőben az 

intézmény területén tartózkodhatnak. A maximális létszámba nem szükséges 

beszámítani azokat, akik teljesen elkülönülten egyágyas elhelyezésben lévő 

gondozottat látogatnak.  



A látogatások után a fogadó helyiségek - beleértve az egyszemélyes szobákat is - 

takarítása, szellőztetése szükséges.  

  

Külső szolgáltatók  

A külső szolgáltatóktól elvárás a maszkon kívül, hogy legyenek egészségesek és 

használjanak kézfertőtlenítőt munkavégzésük előtt. Ajánlott, ha az intézmény 

írásbeli nyilatkozatot kér a szolgáltatóktól, hogy sem nekik, sem a velük egy 

háztartásban élőknek nincsenek COVID-19-re utaló tüneteik, sem őket, sem 

családtagjaikat nem ápolták kórházban, ill. nem voltak külföldön az elmúlt 14 

napban. 

Az intézmény, a látogatás koordinátor vezessen naplót a külső szolgáltatók 

intézményen belüli tevékenységéről. (a szolgáltató személye, mettől – meddig 

dolgozott, kiket látott el, stb.)  

 

Vallásos esemény  

Vallásos közösségi esemény távolságtartással, lehetőség szerint maszk viseléssel, 

kevés énekléssel legyen megtartva. A maszk ajánlás a liturgiát végző személyre 

nem érvényes.  

Egyéni lelkigondozás esetében a látogatókra vonatkozó szabályok 

értelemszerűen alkalmazhatók.   

 

Budapest, 2020. június  


