TÁJÉKOZTATÁS
Az országos tiszti főorvos a 2020. március 8. napján kiadott majd többször módosított 133058/2020EÜIG iktatószámú határozatát 2020. június 18.-án kelt 13305-59/2020/EÜIG
határozatával módosította.
Tájékoztatom a tisztelt ellátottakat és látogatóikat, hogy bár a tilalmak jelentős része feloldásra
került, nem vagyunk még a járvány szempontjából teljes biztonságban. Kérem, hogy az a
felelősségteljes gondolkodás jellemezze önöket a jövőben is, amit eddig tapasztaltunk.

1. Az intézményben a látogatási tilalom teljes körben feloldásra került.
A látogatás során a látogatók kötelesek az arcot (száj-orr) elfedő maszkot viselni.
A látogatás a házirendben foglaltak szerint reggel 8 -tól 20 óráig lehetséges.
Kérjük, hogy csak láztalan, járványügyi szempontból egészséges személy látogassa a szeretteit.
Kérjük, hogy ellátottanként az épületen belül csak maximum 2 fő tartózkodjon. Ettől nagyobb
látogatói szám esetén javasoljuk az intézmény parkjának az igénybevételét.
Javasoljuk, hogy a látogatás során a megszokott napi érintkezés, köszöntés során megfontoltan
járjanak el, mérjék fel a közvetlen kontaktus kockázatát. Ennek során vegyék figyelembe a
látogatók, hogy hol dolgoznak, vagy merre jártak az elmúlt napokban.
Javasoljuk továbbá, hogy használják a kihelyezett kézfertőtlenítő készülékeket.
Kérjük, hogy csak a saját közvetlen családtagjukkal, közeli ismerősükkel találkozzanak az
intézményben. A többi ellátottat, távoli ismerősöket lehetőleg még ne látogassák.
A látogatások során figyeljünk egymásra, hogy ne alakuljon ki egy gondozási egységben, vagy
lakószobában olyan helyzet, amely során zsúfoltság keletkezik.

2. Feloldásra került az intézmény elhagyási tilalom is, az ellátottak

elhagyhatják az intézmény területét, ha ezt a testi, és mentális állapotuk
lehetővé teszi.
Az ellátottaknak nem javasoljuk az intézmény elhagyását, ha az ellátott szeretne élni ezzel a
jogával akkor az alábbi óvintézkedéseket javasoljuk:
Kerüljék az intézményen kívüli zsúfolt helyeket, (bevásárlóközpont, színház, belvárosi területek,
zárt sportlétesítmények stb.) és a tömegközlekedés igénybevételét. Amennyiben ez
elkerülhetetlen viseljenek szájmaszkot, szükség esetén gumikesztyűt.
Az ellátottaknak nem javasoljuk a zárt terű éttermek igénybevételét.
Távozás előtt, és visszaérkezéskor végezzenek kézmosást, illetve kézfertőtlenítést.
A távollét ideje alatt részesítsék előnyben a szabad tereket, illetve a kevésbé zsúfolt területeket.
Továbbra is törekedjenek az 1,5m-es szociális távolság megtartására.
Nyíregyháza, 2020. június 19.
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