
A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona székhelyének Covid-19 vírussal 
kapcsolatos látogatási szabályai: 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona szociális szolgáltatásait, a 
Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletében, az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében, a Covid-19 (Koronavírus) okozta járvánnyal összefüggésben kihirdetett 
veszélyhelyzet ideje alatt, és azt követően is, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Tisztifőorvos ajánlásainak és 
útmutatóinak figyelembe vételével biztosítja. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 

 az Országos Tisztifőorvos a 13305-54/2020/EÜIG számú Határozatával, a 

szociális intézmények vonatkozásában, a korábban kihirdetett látogatási tilalmat és 

fe l vé te l i  zá r la to t  rész legesen fe l o ldo t ta .   

Fenti határozatban foglaltak alapján, intézményünk látogatási rendjét az alábbiak 

szerint szabályozom: 

- Elsősorban a szabadban történő találkozás lehetőségét támogatjuk leginkább. 
- Csak egészséges személy látogathat szociális intézményben lévő ellátott, erről 

írásban nyilatkozni szükséges az intézmény területére történő belépéskor. 
- Az intézmény sajátosságai miatt a lakótérben történő látogatást kerüljük. 

Kivételt képeznek a fekvő ellátottak, akiket a lakószobában látogathatnak a 
családtagok. Az ilyen típusú látogatást külön szabályozom a továbbiakban. 
Általános szabályok: 

- Az intézmény bejárati kapuját továbbra is zárva tartjuk, de a látogatók 
használhatják az intézmény belső  parkolóját a látogatás időtartama alatt. 

- Egy időben a látogatói szobákban, és az udvaron legfeljebb 3 fő ellátottat 
látogathatnak. A látogatói szobákban maximum 2 fő látogató, és 1fő ellátott 
tartózkodhat. Az udvaron 1 fő ellátottat, maximum 5 fő látogathat. 

- Az intézmény udvarán is kérjük Önöket, hogy a 2 méteres szociális távolságot 

szíveskedjenek betartani, és a maszkot viselni. 

- A látogató csak azzal az ellátottal kerülhet 2 méteren belüli távolságra 15 percen 

túl, akit megakart látogatni. (közeli családtag) 

- Az intézmény biztosítja a vírusölő hatású kézfertőtlenítőszer használatát. A 

látogatás ideje alatt a maszk viselése kötelező, ezt az intézmény biztosítja. 

 

A látogatás körülményeinek kialakítása érdekében ezen szabályok 2020. 

június 08-án (hétfőn) lépnek életbe. Az életbe lépésig a korábbi szabályok 

szerint történik a látogatás. A korábban lefoglalt „látogató pont - i” időpontok 

2020. június 08-tól automatikusan a 3. pontban leírt látogatói szoba 

lefoglalására vonatkoznak. 

  



A látogatás 4 féle módon biztosított intézményünkben: 
 

1. Az eddigi „Látogatói Pont”-on bejelentkezés nélkül érkezési sorrendben, a 
hét minden napján 08.00-20.00 óra között. Tájékoztatom Önöket, hogy a 
korábbiaktól eltérő módon ez a látogatási forma dolgozói segítség nélkül 
vehető igénybe, igy ezt csak a jó mozgáskészséggel rendelkezők számára 
ajánljuk.  
A keresett ellátott lehívható az intézmény valamennyi telefonos 
elérhetőségén, vagy közvetlenül leegyeztethető az ellátottal saját vagy 
intézményi telefonon. Tájékoztatom Önöket, hogy az elválasztó fal itt 
továbbra is fennmarad, a látogatásnak az idejét nem korlátozzuk, de kérem 
vegyék figyelembe az esetleges további várakozókat. A „látogatási pont”-on 
egyszerre csak 1 fő ellátott látogatható. 

2. Az intézmény „A” és „C” épület közötti belső udvarán, parkjában 
elhelyezett kerti padok igénybevételével is látogathatóak az ellátottak.  
Ebben az esetben a látogatási idő hétfőtől – szombatig 09.00 órától – 
15.00 óráig tart. A látogatás előzetes időpontfoglalás nélkül érkezési 
sorrendben történik, az érkezés után kérem a 06/70/2461-535 
telefonszámon jelezze a látogatási szándékát. A parkban - látogatási időben 
egy időpontban maximum 4fő ellátott látogatható, a kihelyezett padoknak 
megfelelően. A látogatási idő maximum 1 óra. 

3. Látogatás előzetes időpont foglalással a látogatói szobában, vagy az 
intézmény parkjában. Látogatási idő: hétfőtől – szombatig 9.00 órától – 
15.00 óráig. Ezen forma esetén várakozási idő nélkül történhet a látogatás. 
Előzetes időpont foglalás: 06/70/2461-535 A látogatás időtartama maximum 
30 perc. 

4. Fekvő állapotú ellátottak látogatása, a lakószobában történhet. A fekvő 
állapot megítélése, az érintett gondozási egység vezetőjének hatásköre. Az 
időpont foglalás előtt a vezető ápolóval telefonon szükséges egyeztetni az 
ellátott egészségi állapotát. Amennyiben nem ismeri a vezető ápoló 
elérhetőségét, kérjük hívja az intézmény központi számát. A látogatási idő 
hétfőtől – péntekig 9.00 órától – 15.00 óráig tart. A látogatás időtartama 
maximum 15 perc. Ezen látogatási mód esetén csak 1fő (hozzátartozó) 
látogathat, az engedélyezett látogatható ellátottak száma a látogatási 
időben - gondozási egységenként - lakószobánként 1 fő ellátott. A 
gondozási egység, illetve a lakószoba megközelítése, kizárólag intézményi 
dolgozó segítségével történhet. Időpont foglalás: 06/70/2461-535 számon. 
 

Kérem Önöket, hogy a látogatások zavartalan lebonyolítása érdekében, látogatási 
szándékukat előre jelezzék, munkatársaim készségesen állnak rendelkezésükre. 
Tel: 06/70/2461-535 
Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy újra biztosítjuk a vallási események megtartását, 
természetesen a szociális távolság betartásának figyelembevételével.  
Kérem Önöket, hogy a látogatás során saját és szeretett családtagjaik egészségének 
megóvása érdekében, szíveskedjenek betartani a szociális távolságot, a látogatásra 
biztosított időtartamot, és a védőeszközök használatát. 
 
Nyíregyháza, 2020. június 04.  
                            Vári Zoltán 
                                 intézményvezető 


