Látogatási Rend Szabályzata
a lakók és munkatársak védelme érdekében
A jelenleg érvényes szabályokat tartalmazza.

Hatályos: 2021. 11.08-tól

Kérjük, mind a lakókat, mind a látogatókat/intézmény területére belépőket, a látogatási rend betartására, hogy az
egészségügyi veszélyforrásokat, a kockázati tényezőket - amennyire csak lehetséges - ki tudjuk küszöbölni. Csak a
szabályok betartásával tudjuk megóvni az otthon közösségét az egészségügyi veszélytől.
A következő szabályok lépnek életbe:
Kizárólagos használatú lakószobákban történő látogatás esetén:












A látogatók fogadása a Nógrádi utcai bejárat felől történik.
Az intézmény területére való belépéskor a látogatóknak kötelező szájmaszkot viselnie, mely beszerzéséről
saját magának kell gondoskodnia.
Az épület lakóterületére való belépéskor kötelező a látogatói köpeny, maszk, fejvédő, lábvédő,
gumikesztyű használata, melyet az intézmény biztosít.
Csak egészséges, fertőző betegségtől mentes látogató találkozhat a lakóval.
A látogatókat a kapun a portaszolgálat engedi be. A bejáratnál történik a védettségi igazolvány/ személyi
igazolvány vagy útlevél együttes bemutatása, cipőfertőtlenítés, majd kézfertőtlenítés, nyilatkozattétel ( nem
rendelkezik a koronavírus fertőzés tüneteivel, az elmúlt 14 napban nem került kapcsolatba COVID 19 pozitív
személlyel vagy kontaktjával, hozzájárul a szükséges adatkezeléshez, betartja az óvintézkedéseket) és a
távolmérő hőmérőzés.
A látogatónak védettségi igazolvánnyal kell rendelkeznie.
A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személy nem látogathat.
(Védettségi igazolvánnyal rendelkező személy kiskorú személlyel csak a látogatói szobában látogathat.)
Az intézmény területén egyszerre 15 fő látogató tartózkodhat.
Minden látogatásra legalább 1 nappal előtte időpontot kell kérni a portaszolgálatnál a 06-1-391-9140/ 5000
telefonszámon. A látogatásokra H - P.: 8-16 óra között lehet bejelentkezni.
A látogatás során a közösségi terek használata tilos!

Nem Kizárólagos használatú ( több személyes) lakószobákban történő látogatás esetén:









A látogatók fogadása a Nógrádi utcai bejárat felől történik.
Az intézmény területére való belépéskor a látogatóknak kötelező szájmaszkot viselnie, mely beszerzéséről
saját magának kell gondoskodnia.
Az épület lakóterületére való belépéskor kötelező a látogatói köpeny, maszk, fejvédő, lábvédő,
gumikesztyű használata, melyet az intézmény biztosít.
Csak egészséges, fertőző betegségtől mentes látogató találkozhat a lakóval.
A látogatókat a kapun a portaszolgálat engedi be. A bejáratnál történik a védettségi igazolvány/ személyi
igazolvány vagy útlevél együttes bemutatása, cipőfertőtlenítés, majd kézfertőtlenítés, nyilatkozattétel (ismeri a
koronavírus fertőzés tüneteit ( láz köhögés, nehézlégzés), és ezekkel a tünetekkel nem rendelkezik, illetve az
elmúlt 14 napban nem került kapcsolatba COVID 19 pozitív személlyel vagy kontaktjával, hozzájárul a
szükséges adatkezeléshez, betartja az óvintézkedéseket) és a távolmérő hőmérőzés.
A látogatónak védettségi igazolvánnyal kell rendelkeznie.
A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személy nem látogathat.

(Védettségi igazolvánnyal rendelkező személy kiskorú személlyel a látogatói szobában látogathat.)


Az intézmény területén egyszerre 15 fő látogató tartózkodhat.



Minden látogatásra legalább 1 nappal előtte időpontot kell kérni a portaszolgálatnál a 06-1-391-9140/ 5000
telefonszámon. A látogatásokra H - P.: 8-16 óra között lehet bejelentkezni.
A látogatás során a közösségi terek használata tilos!



A látogatás időpontja:
-

házaspári/egyszemélyes lakószoba esetén: H.-P.: 13.00 – 18.00, Sz. - V. 11.00 -12.00, 13.00 – 18.00
több személyes/betegszobai elhelyezés esetén: H.-P.: 13.30 – 18.00, Sz. - V. 11.00 -12.00, 13.30 – 18.00



A látogatás időtartalma:
- házaspári/egyszemélyes lakószoba esetén: 1 óra
- több személyes/betegszobai elhelyezés esetén: 0,5 óra



Egy lakót egy időpontban:
- házaspári/egyszemélyes lakószoba esetén: 1 fő látogathat
- több személyes/betegszobai elhelyezés esetén: egy lakószobában egyszerre 1 fő látogathat
A látogatás alkalmával a 1,5 méter távolságot mindenki tartsa be.
A látogatás során amennyiben a lakó állapota lehetővé teszi, a lakónak is kötelező a szájmaszk viselése, részére
ezt az intézmény biztosítja. A látogatás után a lakónak is szükséges a kézfertőtlenítést elvégezni.




Izolációs szobában elhelyezett lakót nem lehet látogatni.

A látogatói szobában történő látogatás esetén:
 A látogatók fogadása a Nógrádi utcai bejárat felől történik.
 Védettségi igazolvánnyal rendelkező személy látogathat, a látogatói szoba használati rendje szerint.
 Csak egészséges, fertőző betegségtől mentes személy látogathat!
 Az intézmény területére való belépéskor a látogatóknak kötelező szájmaszkot viselnie, mely beszerzéséről
saját magának kell gondoskodnia.
 A látogatókat a kapun a portaszolgálat engedi be.
 A főbejáratnál a látogatónak – a látogatói szobába lépés előtt - kötelező:
o a kézfertőtlenítés
o együttműködés a hőmérsékletének megmérése érdekében
o nyilatkozattétel (ismeri a koronavírus fertőzés tüneteit ( láz köhögés, nehézlégzés), és ezekkel a
tünetekkel nem rendelkezik, illetve az elmúlt 14 napban nem került kapcsolatba COVID 19 pozitív
személlyel, vagy kontaktjával, hozzájárul a szükséges adatkezeléshez, betartja az óvintézkedéseket) és a
távolmérő hőmérőzés.
A látogatók ezek után mehetnek be a látogatók fogadására kialakított, külön bejárattal rendelkező helyiségbe.

A látogatás időpontjai:
Hétfő, kedd, péntek:
9.00-9.30
13.30-14.00
16.00-16.30

9.30-10.00
14.00-14.30
16.30-17.00

10.00-10.30
14.30-15.00

10.30-11.00
15.00-15.30

11.00-11.30
15.30-16.00

9.30-10.00
14.00-14.30
16.30-17.00

10.00-10.30
14.30-15.00

10.30-11.00

11.00-11.30

9.30-10.00
14.00-14.30
16.30-17.00

10.00-10.30
14.30-15.00

10.30-11.00

Szerda:
9.00-9.30
13.30-14.00
16.00-16.30
Csütörtök:
9.00-9.30
13.30-14.00
16.00-16.30

Szombat-vasárnap, ünnepnap
9.00-9.30

9.30-10.00
14.30-15.00

16.00-16.30

15.00-15.30

11.00-11.30
15.30-16.00

16.30-17.00

A szürkével jelölt idősávokban a több ágyas lakószobában elhelyezett lakók hozzátartozói foglalhatnak időpontot.
Kérjük az időpontok pontos betartását a látogatók egymással való találkozásának elkerülése érdekében.
Az időpont foglalási módja:
A látogatásokra időpont foglalása kötelező.
Erre a 06-1-391-9140/5000-es központi számon 8-16 óra között van lehetőség.
Kérjük, hogy látogatási szándékukat legalább 1 nappal előtte jelezzék.
A látogatás rendje:
A látogatás a látogatók fogadására alkalmas helyiségben történik.
A látogatás ideje alatt a mind a látogatónak, mind a lakóknak kötelező a maszk viselése.
A segítségre szoruló lakót az intézmény dolgozói kísérik le a látogatók fogadására szolgáló helyiségbe.
1 látogatás maximum 20 percig tarthat. (10 perc a fertőtlenítéshez és a szellőztetéshez szükséges.)
 Egy idősávban egy lakó fogadhat látogatókat.
 Egy lakót minden héten egy alkalommal lehet látogatni.
 Egy lakóhoz lehetőség szerint 1-2 látogató érkezzen, a látogatói helyiségben egyszerre maximum 3 fő
tartózkodhat.

A kapcsolattartás egyéb módjai:




Minden lakószoba rendelkezik házi telefonnal, a lakók ezen keresztük hívhatók.
Internet elérési lehetőség a könyvtárban lévő két számítógépen keresztül, illetve az előfizetéssel rendelkező
lakók esetében a lakószobában is lehetséges.
Amennyiben a számítógép használatában segítségre van szükség, előre egyeztetett időpontban a munkatársak a
lakók rendelkezésére állnak.

Csomag átadás-átvétel:



A lakók kaphatnak a lakók nevével ellátott, zárt, gyárilag előre csomagolt, fertőtleníthető csomagot.
Ezt a portászolgálat veszi át és 2 napra karanténba kerül. Ezért a csomag romlandó élelmiszereket (házi
süteményeket, romlandó, háromszor nem megmosható gyümölcsöket…), nem fertőtleníthető tárgyakat nem
tartalmazhat.

Kérünk mindenkit, hogy a szabályokat tartsák be, azok megszegése a látogatás azonnali megszüntetését vonhatja maga
után.
A látogatási rend szabályzata az intézmény Házirendjét egészíti ki azzal, hogy hatálya az aktuális rendelkezésekhez,
valamint a vonatkozó fenntartói utasítás hatályához igazodik.

Budapest, 2021.11.04.

Csikó Katalin
intézményvezető

