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 Fontos, hogy a helyzetre való tekintettel az intézményeik dolgozói és ellátottjai 
fokozott felelősséget tanúsítanak egymás iránt. 

 A hajléktalanellátó intézmények (főként az éjjeli menedékhellyel rendelkezők) ellátási 
kötelezettsége Magyarország egész területére kiterjed. Fontos, hogy az ellátottak ne 
utazzanak egyik városból (intézményből) a másikba az esetlegesen meglévő fertőzés 
terjesztésének megakadályozása érdekében. 

 Az intézményekben dolgozó munkatársak szintén fokozott körültekintéssel, 
felelősségük tudatában tervezzék és szervezzék belföldi utazásaikat. 

 Az intézményekben dolgozók magas szintű személyi higiéniát kötelesek fenntartani, 
számukra megfelelő védőruházatot és egyéni védőeszközöket kell biztosítani. 

 A higiéniai teendőkről (a dolgozók és a gondozottak érdekében) javasolt oktatást 
tartani. Fontos az alapos, minden részletre kiterjedő oktatás, a munkafolyamatok 
pontos rögzítése. 

 A takarítást végző személyzetet is oktatásban kell részesíteni a felületek 
tisztításának, fertőtlenítésének fontosságáról, a fokozott fertőtlenítést igénylő 
területekről. 

 A Házirend felülvizsgálatát el kell végezni, a járványhelyzetre adaptált házirendet az 
ellátottak tudomására kell hozni. 

 Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell, engedélyezett, virucid 
hatású szerrel, azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az 
ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.), valamint a közös, rendszeresen 
használt használati tárgyakat. Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol 
bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak. A 
fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett 
használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel 
kell felhasználni. 

 A vizes blokkok padló és csempe falburkolatainak, valamint klórálló burkolattal ellátott 
helyiségek padló burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is 
alkalmazhatók, abban az esetben, ha a készítmény címkéjén a virucid hatás, illetve a 
virucid hatás létrejöttéhez az alkalmazási paraméterek a használati utasításban fel 
vannak tüntetve. 

 A vizes blokkokban a kézmosás és kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítani kell. 
Ajánlott a fertőtlenítő hatású folyékony szappan biztosítása, mert ennek 
alkalmazásával egy fázisban végezhető el a kéztisztítás és a kézfertőtlenítés. 

 Különös gonddal szükséges tisztítani az étkezés során használt eszközöket is. 
 A fertőtlenítő- tisztítószerek zárt, elkülönített tárolását meg kell oldani. 
 Amennyiben kialakításra került közösségi tér (pl. társalgó, étkező) kihelyezhető 

érintés nélkül használható alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló. 
 A közös helyiségekben, egyszerre csak annyi személy tartózkodjon, hogy biztosítva 

legyen a legalább 1,5 m-es távolság tartás. Hasznos lehet egy táblát az ajtóra 



elhelyezni, hogy egyszerre hány ember tartózkodhat bent. Fel kell hívni a 
hajléktalanszálló lakóinak figyelmét a távolságtartás fontosságára és a 
csoportosulások kerülésére 

 A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-
termodezinfekciós mosási eljárással történhet. 

 A kórokozók számának csökkentése érdekében naponta több alkalommal javasolt az 
alapos szellőztetés (ajánlatos több nyílászáró egyidejű nyitásával kereszthuzat 
keltése) végzése. 

 A hulladékot (szemetet) zártan kell gyűjteni és tárolni, rendszeresen el kell szállíttatni. 
 A hulladék gyűjtésére szolgáló tartályokat, a tárolóhelyeket és környezetüket 

rendszeresen, de legalább hetente kell tisztítani és fertőtleníteni 
 Megelőző jelleggel gondoskodni kell a rovarok, rágcsálók irtásáról. 
 Természetes légcsere esetén gyakori szellőztetés javasolt az egyes helyiségekben 

(lakóhelyiség, szociális helyiség, közös helyiség stb.) 
 Amennyiben egy hajléktalannál COVID-19 fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az intézmény orvosát, aki 
az előírt és általa ismert eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

 Amennyiben az intézményben a fertőzött személyt azonosítanak, akkor a közösség 
zárt jellege miatt fennáll a dolgozók és a többi ellátott fertőződésének kockázata is. A 
járványügyi vizsgálat ezért rájuk is kiterjed. 
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