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Eljárásrend SARS-CoV-2  

pandémia során  

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATOK 

részére 

 

 

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra tervezett munkavállalókat a humán partnerek 

megkeresik a vizsgálatot megelőző napon telefonon, a kérdéslista alapján egészségi állapotukat 

felmérik, amennyiben a kérdéslista alapján gyanúsnak minősülnek, az alkalmassági vizsgálat 

elhalasztásra kerül. 

Az ellátások, vizsgálatok pontosan, előre egyeztetett időpontra történjenek. (ne egyszerre 

érkezzen több munkavállaló) 

 

Az érkezett munkavállalók szűrése: kikérdezés 

 

Divízió központok vonatkozásában a betegfelvétel a mindenkor aktuális SARS-CoV-2 

pandémia esetére kiadott eljárásrend szerint szűri a rendelőbe érkezőket. 

 

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat kinti telephelyek tekintetében: 

 

Az ellátások, vizsgálatok pontosan, előre egyeztetett időpontra történjenek. (ne egyszerre 

érkezzen több munkavállaló) 

A váróban munkavállaló ne tartózkodjon, a bejárati ajtót folyamatosan zárni kell.  

A vizsgálatra/ellátásra érkezett munkavállalót a mellékletben leírt csekklista alapján, továbbá 

hőmérőzéssel szűrni kell. 

Megjelent esetlegesen gyanús munkavállaló esetén a dolgozó nem vizsgálható, (amennyiben 

állapota megengedi) fel kell szólítani, hogy a rendelő környezetét ne hagyja el, a munkáltatót 

(közvetlen felettes) és háziorvosát azonnal tájékoztatni kell, utóbbi kéri meg a PCR vizsgálatot. 

A munkáltató figyelmét fel kell hívni az azonnali kontaktkutatás megkezdésére, azaz a fertőzött 

gyanús volt-e egy légtérben, 15 percen túl, 2 méter távolságon belül bárkivel. A munkáltató 

figyelmét fel kell hívni, hogy a kontaktokat szoros megfigyelés alá kell helyezni, kerülni kell a 

további esetleges kontamináció lehetőségét. 

Azokon a telephelyeken, ahol a foglalkozás-egészségügyi szolgálat mellett fogászati ellátás is 

történik, a fent leírtakat a fogászati eljárásrendben foglaltak összehangolásával kell elvégezni. 

 

Munkavállalók vizsgálata 

 

A minden foglalkozás-egészségügyi rendelés esetében, a foglalkozás egészségügyi vizsgálat 

során törekedni kell arra, hogy egy munkavállaló 15 percnél többet ne töltsön a rendelőben. 

A foglalkozás-egészségügyi alapvizsgálatok, amennyiben jogszabály másképp nem 

rendelkezik: 

• anamnézis-status felvétel; 

• EKG; 
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• visus vizsgálat; 

• hallásvizsgálat; 

• vérnyomásmérés; 

• vércukor mérés; 

• belgyógyászati vizsgálat. 

 

Ezeket a vizsgálatokat a fent leírtak figyelembevétel a foglalkozás-egészségügyi rendelőben az 

orvos/asszisztensnek kell elvégezni, a munkavállaló indokolatlan szakvizsgálatra küldése nem 

megengedhető. 

 

A helyiséggel kapcsolatos előírások: 

• a helyiségben a folyamatos légcsere lehetőségét folyamatosan biztosítani kell 

(szellőztetés); 

• a helyiségben a vizsgálatokkal nem összefüggő eszközök, tárgyak nem lehetnek 

szabadon (pl. táska, telefon, pénztárca); 

• a helyiségben étkezni, élelmiszert tárolni TILOS! 

• Folyadékpótlásra csak zárható flakonban lehet folyadékot tárolni, törekedni kell arra, 

hogy a folyadéktároló (pl. üveg, zárható fedelű termo pohár) minél messzebb kerüljön 

elhelyezésre a vizsgált személyektől; 

• vizsgálat lefolytatása közben inni TILOS! 

• Az általános rend meglétére törekedni kell; 

• az asztalokon felesleges dokumentumok, papírok, prezentációs anyagok nem lehetnek! 

 

Egyéni védelemmel kapcsolatos eljárásrend 

Szükséges anyagok: 

• elegendő mennyiségű sebészeti szájmaszk,  

• gumikesztyű; 

• szükség esetére FFP2 maszk; 

• folyékony szappan és papír kéztörlő; 

• alkoholos kézfertőtlenítő. 

 

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat során az orvos, asszisztens és a munkavállaló 

folyamatosan viseljen szájat és orrot eltakaró maszkot (egészségügyi személyzet számára 

sebészeti szájmaszk). A vizsgálatra érkezett munkavállaló a maszkot csak vizsgálat céljából és 

szigorúan a vizsgálat idejére veheti le. FFP2 maszk viselése abban az esetben szükséges, ha a 

munkavállaló számára sürgősségi ellátást szükséges nyújtani és felmerül a COVID-19 fertőzés 

gyanúja. 

Gumikesztyű viselése vizsgálat során a vérrel történő kontamináció esetén, illetve ha a beteg 

higiénés státusza vagy a vizsgáló orvos higiénés, sérüléses státusza indokolja (bőrbetegség, 

vizsgáló orvos kezén sérülések). 

Hosszú ujjú felsőt viselni akkor kell, amennyiben rendelkezésre áll, ellenkező esetben a 

vizsgálatokat követően a szabad bőrfelületek lemosása/alkoholos fertőtlenítése minimalizálja a 

koronavírus fertőzés lehetőségét. 
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Infekciókontrollal kapcsolatos előírások: 

 

• Minden vizsgálat előtt és után (két vizsgálat között) a helyiséget át kell szellőztetni; 

• a helyiségben a vizsgálat munkavállalóval érintkezett berendezési tárgyakat, eszközöket 

fertőtleníteni kell, így 

o szék; 

o asztal felülete; 

o toll; 

o vérnyomásmérő mandzsettája; 

o szűrő audiométer érintett felületei; 

o EKG periféria. 

• A vizsgálatokat követően a kezeket fertőtleníteni kell! 

• A vizsgálóágyon csak papírlepedő használható, a munkavállaló távozását követően a 

használt papírlepedőt cserélni kell! 

 

Egyéb személyi higiénés előírások 

• haj összekötése; 

• férfiak esetében szakáll, bajusz csak egyéni felelősség mellett viselhető; 

• ujjakon, karon, csuklón ékszer; óra viselés tilalma; 

• a munkaruhát naponta cserélni kell; 

• vizsgálat ideje alatt mobiltelefon indokolt esetben használható. 

 

Gyanús, tünetes eset orvosi ellátása, vizsgálata esetén használatos védőfelszerelés 

• FFP2 respirátor,  

• gumikesztyű 

• plexi arcvédő maszk/védőszemüveg 

• egyszer használatos védőköpeny. 

 

Használatot követően az ismét felhasználható eszközöket hatással is rendelkező fertőtlenítő 

szerrel fertőtleníteni kell, az egyszer használatos eszközöket veszélyes hulladékként kell 

kezelni. 

 

A működés egyéb higiénés feltételei a VNK Infekciókontroll kézikönyvében, illetve 

Hulladékkezelési utasításában foglaltak szerint történik 
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1. számú melléklet 

 

Gyanús munkavállalók kiemelése (kérdések)  

 

 

Koronavírus gyanúra az alábbi feltételek megléte szükséges: 

A. ) Egy tünet az alábbiak közül: 

                köhögés 

                légszomj 

                magas láz (38.0 oC fok feletti) 

     gyengeség 

     végtagfájdalom 

     influenzaszerű tünetek  

 

illetve kontaktusba került egyéb koronavírusos beteggel; 

 

B.) Magas láz (38.0 oC fok feletti) és egy tünet megléte az alábbiak közül:  

                köhögés 

                légszomj 

    gyengeség 

     végtagfájdalom 

     influenzaszerű tünetek 

továbbá a beteg állapota COVID-19 fertőzés gyanúját indokolja. 

 

 

 

 

 


