Látogatási Rend Szabályzata
A jelenleg érvényes szabályokat tartalmazza.

Hatályos: 2022.06.14-től

Kérjük, mind a lakókat, mind a látogatókat/intézmény területére belépőket, a látogatási rend betartására.
A következő szabályok lépnek életbe:
Egyszemélyes/házaspári lakószobába történő látogatás esetén:






A látogatók fogadása a Nógrádi utcai bejárat felől történik.
Csak egészséges, fertőző betegségtől mentes látogatók találkozhatnak a lakóval.
Az intézmény lakóterületére való belépéskor a látogatóknak kötelező szájmaszkot viselniük és kezet
fertőtleníteniük. A maszk használata alól kivételt képeznek a 6. életévét be nem töltött kiskorúak, értelmi,
vagy pszichoszociális fogyatékossággal, vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek.
A szájmaszk beszerzéséről a látogatóknak saját maguknak kell gondoskodniuk.

Több személyes lakószobába történő látogatás esetén:






A látogatók fogadása a Nógrádi utcai bejárat felől történik.
Csak egészséges, fertőző betegségtől mentes látogatók találkozhatnak a lakóval.
Az intézmény lakóterületére való belépéskor a látogatóknak kötelező szájmaszkot viselniük és kezet
fertőtleníteniük. A maszk használata alól kivételt képeznek a 6. életévét be nem töltött kiskorúak, értelmi, vagy
pszichoszociális fogyatékossággal, vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek.
A szájmaszk beszerzéséről a látogatóknak saját maguknak kell gondoskodniuk.

A látogatás időpontja:
-

házaspári/egyszemélyes lakószoba esetén: a porta szolgálati ideje alatt,
több személyes/betegszobai elhelyezés esetén:
o H.-P.: 14.00 – 18.00, Sz. –V. 11.00 – 13.00, 14.00 –18.00
o Minden látogatásra legalább 1 nappal előtte időpontot kell kérni a portaszolgálatnál a 06-1-3919140/ 5000 telefonszámon. A látogatásokra H - P.: 8-16 óra között lehet bejelentkezni.

A látogatás időtartalma:
házaspári/egyszemélyes lakószoba esetén: nincs meghatározott látogatási idő,
több személyes/betegszobai elhelyezés esetén: 2 óra
o egy lakót egy időpontban egyszerre 2 fő látogathat.
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 látogatási rend szabályzata az intézmény Házirendjét egészíti ki azzal, hogy hatálya az aktuális rendelkezésekhez,
valamint a vonatkozó fenntartói utasítás hatályához igazodik.

Budapest, 2022.06.14.

Csikó Katalin
intézményvezető

