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Intézmény látogatási, kijárási és eltávozási rend változás
Tisztelt Hozzátartozók!
A SARS-CoV-2 okozta megbetegedések számának növekedése szükségessé tette az ellátottak és
munkavállalók védelme, illetve a vírus intézménybe kerülésének kockázatcsökkentése
érdekében, szigorúbb védelmi intézkedések bevezetését.
Budapest Főváros Főpolgármestere által kiadott FPH144/356-35/2021. fenntartói utasításnak
megfelelően, látogatási - kijárási, valamint az ellátottak részére eljuttatott csomagokkal
kapcsolatos eljárásrend 2021. november 02-től az alábbiak szerint módosul.

1. Látogatási rend
Felhívjuk a Hozzátartozók figyelemét, hogy a látogatás minden ellátottunk esetében
kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges!
A látogatásra kizárólag érintkezésmentesen, védettségi igazolvánnyal rendelkező
hozzátartozó/látogató számára biztosítható.
Jelen időszakban, érvényes védettségi igazolvánnyal nem rendelkező hozzátartozók
számára a látogatás nem biztosítható.
A szájat és orrot elfedő maszk használata a látogatás teljes időtartama alatt és az
intézmény egész területén kötelező!
Az érintkezésmentes látogatás lehetőségét a Fenntartó utasításának megfelelően hét közben
munkanapokon:
Hétfő - Csütörtök: 900-1130 és 1330-1500
Péntek: 900-1130 óra között biztosítjuk.
Egy ellátott látogatása alkalmanként 25 perc időtartamban lehetséges. Minden látogatás után
fertőtlenítjük az érintkezésmentes látogatásra kijelölt tereket.
A látogatási lehetőség jelentős látogatási igény esetén kitolódhat.
A látogatások során mindkét fél (látogató és ellátott) látogató pontra történő kísérése minden
esetben munkatárs általi kísérést igényel, egyrészt az ellátottak mozgásképessége, másfelől a
humán kontaktusok elkerülése érdekében. Humánerőforrás kapacitást igényel a csomagok
átvétele, fertőtlenítése, és az ellátottakhoz eljuttatása is.

Amennyiben székhelyintézményünkben vagy bármely telephelyünkön járványügyi zárlat
elrendelésére kerül sor, ott a járványügyi zárlat feloldásáig a látogatás és eltávozás nem
lehetséges!
Az izolációs férőhelyen elhelyezett ellátottak nem látogathatóak az izoláció időtartama alatt!
Az ellátottak és munkavállalók védelmében, a látogatás egyidejűleg maximum 2 fő, védettségi
igazolvánnyal rendelkező személy számára engedélyezhető.
➢ Az intézményt csak egészséges személy látogathatja, tüneteket mutató látogató nem
léphet az intézmény területére.
➢ Hőmérsékletmérés, nyilatkozat kitöltése belépéskor kötelező. Csak határérték (37,2 C)
fölötti hőmérsékletet regisztrálunk. Határértéket meghaladó testhőmérséklet esetén az
intézmény területére belépni TILOS!
➢ Belépéskor kézfertőtlenítés elvégzése kötelező.
➢ Mozgásukban nem korlátozott ellátottak részére is kizárólag érintkezésmentes
találkozás lehetősége biztosított az erre kijelölt látogatási pontokon.
➢ A nem mobilizálható ellátottak látogatása esetében is kötelező a szociális távolság
(1,5m) betartása.
➢ Védettségi igazolvány bemutatása azzal, hogy a látogató tájékoztatást kapott arról, hogy
ezzel kapcsolatosan az intézmény adatrögzítést nem végez, semmilyen módon.

1. a) Látogatás megszervezése
A látogatási szándék időpontját minimum egy munkanappal a látogatás előtt kérjük egyeztetni!
A telefonon történő bejelentkezéseket a szociális, terápiás munkatársak regisztrálják az erre
a célra rendszeresített regisztrációs lapon.

Telefonos bejelentkezés
Hétfőtől – Csütörtökig: 8 – 15 óra között.

- Halom utcai intézmény:
- Gergely utcai telephely:
- Tapló utcai telephely:
- Óhegy utcai telephely:

+36-30-843 8740
+36-30-567 2702
+36-30-567 2672
+36-30-345 8752

1. b) Érintkezésmentes látogatásra kijelölt helyek
Mozgásukban nem korlátozott, illetve személy és/vagy eszköz segítségével mobilizálható
ellátottak esetében

1102 Budapest Halom utca 31. székhelyintézmény
➢ Az intézmény udvarán kialakított fedett, plexi fallal elválasztott filagória.
➢ A magasföldszinti társalgó bejárata előtti tér.
A látogató és az ellátott között az érintkezésmentességet nyitható, fertőtleníthető plexi ajtóval
biztosítjuk. Az ellátott a plexi ajtó magasföldszinti társalgói oldalán tartózkodhat a látogatás
során.
A magasföldszinti bejárati ajtó az intézmény udvaráról kizárólag a főbejárati ajtón keresztül
közelíthető meg a látogató számára.

1103 Budapest Óhegy utca 48.
➢ A „B” épület bejárata.
A látogató a két ajtó közötti szélfogóban, az ellátott az épületben, az előtérben tartózkodhat a
látogatás során.
A látogatási pont az elektromosan nyitható gépjármű bejáraton keresztül közelíthető meg a
látogató számára.

1103 Budapest Gergely utca 85.
➢ A „B” épület gazdasági bejárata
A látogató e helyiségben, az ellátott az épület aulájában tartózkodhat a látogatás során.
A látogatási pont az intézmény udvaráról a 4. számú bejáraton keresztül közelíthető meg a
látogató számára.

1213 Budapest Tapló utca 1.
➢ Az épület főbejárata és a földszinti előteret összekötő kettő ajtó közötti tér.
A látogató a két ajtó közötti térben, az ellátott a belső ajtó mögötti előtérben tartózkodhat a
látogatás során.
A látogatási pont az intézmény főbejáratán keresztül közelíthető meg a látogató számára.
1. c) Az ágyhoz kötött, lakóhelyiség elhagyására rövid időre sem képes ellátottak
látogatására hetente egy alkalommal csütörtöki napon, 900-1130 és 1330-1500 biztosítunk
lehetőséget, a legrövidebb útvonalon, kizárólag a látogatott személyhez. Ebben
segítséget nyújtanak munkatársaink.
1. d) Végstádiumban lévő ellátottak hozzátartozói számára bármely időpontban
biztosítjuk a látogatást.
A látogatók számára a szükséges védőöltözet viselése kötelező, amelyet intézményünk biztosít.

2. Ellátottak számára, a hozzátartozóktól érkező csomagok átvétele
Csomagok leadására lehetőséget a látogatások alkalmával illetve
munkanapokon: 1000-1100 óra között biztosítunk.
Az ellátottak védelme érdekében a hozzátartozók által hozott csomagokat látogatás esetén is az
intézmény portaszolgálatán kell leadni, amelyet fertőtlenítés után eljuttatunk az ellátott részére.
A látogatópontokon csomagok átadása tilos!

3. Az intézményből történő eltávozás rendje
A legalább két oltással rendelkező ellátottak számára a családhoz történő eltávozásra van
lehetőség, kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező hozzátartozókkal, előzetes
egyeztetés alapján.
Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező ellátottak nem hagyhatják el az intézmény
területét, kivéve az orvos/mentőszolgálat által indokolt eseteket.
A visszaérkező ellátottak – távollét időtartamától függetlenül - 10 nap izolációban történő
elhelyezése kötelező, amelyet 2 darab negatív tesztet követően hagyhatnak el, és térhetnek
vissza lakószobájukba.

Az intézménybe történő visszaérkezés is kizárólag előzetes egyeztetés alapján történhet, az
izolációs férőhelyek kapacitásának függvényében!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 3. pontban szereplő előírás - jelen eljárási rend többi
pontjától eltérően, 2021. október utolsó ünnepi hétvégéjén intézményből távozó, illetve
visszaérkező ellátottak esetén már alkalmazandóak. (Az izolációs megfigyelésére
vonatkozó szabályok.)
Az intézményben élő idősek és munkatársaink védelme érdekében tanúsított szíves
megértésüket, együttműködésüket köszönjük.

Budapest, 2021. október 28.
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