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Higiénés eljárásrend SARS-CoV-2 okozta fertőzések elkerülése érdekében  

 

5. hullám 

 

I. A betegbeáramlás szűrése: kikérdezés 

 

1. Járóbeteg szakellátás tekintetében (Podmaniczky u) 

 

• A rendelő egész területén mindenki számára maszk használat szükséges 

• Egyéni védőeszközök további viselése kötelező a rendelőintézet dolgozói számára. 

Egyéni védőeszközök biztosítása és kiosztása a betegellátásban résztvevő 

munkavállalók számára a VNK 2020. április 9.-n kiadott egyéni védőeszköz és 

munkaruha juttatási szabályzata alapján. 

• Mindkét bejárat megnyitott szabadon.  

• Fertőző beteg bejárat készenlétben tartása. 

o Ortopédiai rendelő megszüntetése, elkülönített rendelőként működik 

COVID gyanús, esetleg COVID-19 pozitív eset ellátása esetén 

o Elkülönítő (fertőző bejárat) kulcsának elhelyezése a betegfelvételi irodán 

• Egység csomagolt védőfelszerelés hozzáférésének biztosítása – betegfelvétel 

2. Betegfelvétel, időpont kiadása 

• Betegfelvételi kezd 7:00 

• A vérvétel és az injekció beadás kivételével egészségügyi, invazív beavatkozásnak 

minősülő ellátás feltétele, hogy a hatodik életévét betöltött beteg,  

o a koronavírus ellen védett, vagy 

o a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett 

negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal – SARS-CoV-2 PCR-

teszt – és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű 

antigén gyorsteszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a 

szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható,  

ezért erre a betegfelvételi munkatársak felhívják a betegek figyelmét, továbbá tájékoztatják a 

betegeket az épületen belüli maszkviselési kötelezettségről. 

 . 

• A betegfelvételi váróban annyi személy várakozhat csak, ami során minden 

irányban a szociális távolságtartás biztosítható (1,5 méter), Erre a betegfelvételi 

iroda munkatársai figyelmeztetik is az érkezőket. 

• Betegforgalom terelése 

o A bejáratban a triage csak indokolt esetben, forgalmasabb napokon, 

időpontban biztosított a távolságtartás és a maszkviselési kötelezettség 

betartásának biztosítása érdekében, azonban, amennyiben a betegforgalom 

megköveteli (nagy betegbeáramlás, SARS-CoV2 megbetegedés elleni oltás 

és ez előre látható, tervezhető) újraindítható. A kérdésben az orvosigazgató 

dönt.  
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o A rendelőbe csak az orrt és szájat eltakaró maszkban lehet belépni. – 

Amennyiben ez nem így lenne, minden ezt észlelő munkatársnak erre a 

betegek figyelmét fel kell hívnia. Ha a betegnek nincs, a betegfelvételi ad 

egyszer használatos szájmaszkot. 

o A betegfelvételi munkatársai, - amennyiben hirtelen nagy mennyiségű 

betegbeáramlás keletkezik – kezelik a helyzetet, és szükség esetén 

közbelépnek. 

• A várókban a szociális távolság (1,5 méter) megtartása kötelező.  

• Betegfelvétel munkatársai számára biztosított egyéni védőeszközök: 

• szájmaszk, 

• egyszer használatos gumikesztyű. 

A bejárati szélfogóban szenzoros kézfertőtlenítő adagoló kihelyezése szükséges, 

működését folyamatosan ellenőrizni szükséges. Földszinten és az emeleti folyosókon 

fali kézfertőtlenítő adagolók használata, Rendszeres töltésről anyagbeszerzés 

gondoskodik. 

 

A szakrendelések a triage tekintetében a következőt végzik:  

A betegek kikérdezése COVID-19 gyanúra a szakrendelések feladata, minden beteg esetében 

(kontroll, napi kezelés) és az ambuláns lapon, MedWorks rendszerben rögzíteni kell. Az ellátás 

csak a kikérdezést követően és akkor kezdhető meg, ha a beteg COVID-19 gyanúra „negatív”. 

Ez alól kivétel a sürgős, életmentő ellátás. 

• A kérdések az alábbiak: 

o Jelentkezett-e az elmúlt pár napban rossz közérzet, száraz köhögés, láz, 

nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy zavara? 

o Kapott-e oltást? Ha igen milyet és mikor? 

o A közvetlen környezetében van-e koronavírusos megbetegedett? 

o Tud-e arról, hogy találkozott az elmúlt négy nap során koronavírusos 

megbetegedett emberrel? 

A kérdéseket követően az orvos feladata eldönteni, hogy az ellátott koronavírusra gyanús-e. 

Gyanúsnak minősül minden olyan személy, akinél a tünetek közül megjeleni legalább 

egy és kapcsolatba kerülhetett koronavírussal fertőzött személlyel vagy a kezelőorvos 

gyanús esetnek minősíti!  

Olyan ellátó helyeken, ahol a szakdolgozó nem rendelkezik diagnosztizálási kompetenciával, 

de a kérdésre adott válaszok alapján lehetséges e beteg részéről koronavírus fertőzés, a 

szakrendelést vezető orvosnak kell döntenie a kezelés megkezdhetőségéről. 

 

Ha az ellátásra érkező beteg esetében koronavírus gyanúja felmerül és akut ellátásra szorul, a 

beteget haladéktalanul az elkülönítőbe kell kísérni. A beteg további vizsgálata és ellátása csak 

ott történhet meg. Amennyiben a beteg általános állapota megengedi, háziorvosához kell 

irányítani, és felhívni a figyelmét, hogy csak negatív teszt vagy a tünetek megszűnését követően 

jelentkezzen vizsgálatra/ellátásra. Új időpont kiadása a beteg általi telefonos megkeresésre 

történik. A rendelőintézetben megjelent SARS-CoV-2 fertőzésre gyanús betegnél kötelező 

SARS CoV-2 Ag (gyorsteszt) és/vagy PCR vizsgálatot elvégzése. Ha a gyorsteszt eredménye 
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pozitív, értelemszerűen a beteget fertőzöttnek kell tekinteni. Ha a gyorsteszt eredménye 

negatív, a kezelőorvos/orvosigazgató döntése szerint kell elvégezni a PCR vizsgálatot. A 

tesztek folyamata külön eljárásrendben található. Gyorsteszt és/vagy PCR vizsgálat elvégzése 

kötelező abban az esetben, ha a klinikai tünetek közül egy fennáll, illetve a beteg 

• tünetek megjelenését megelőző 14 napban olyan országban volt, ahol Covid-19 

fertőződés van (járvány, közösségi terjedés), vagy 

• tünetek megjelenését megelőző 147 napban szoros kapcsolatban volt Covid-19 

fertőzésre valószínűsített vagy megerősített fertőzött személlyel, és vagy 

• járóbeteg/fekvőbeteg szakellátásra szorul, vagy 

• betegellátásban közvetlenül résztvevő egészségügyi dolgozó, vagy  

•  bentlakásos/szociális intézmény lakója/dolgozója.olyan területen járt vagy élt, ahol 

fennáll a közösségi terjedés. 

 

Pozitív gyorsteszt eredményt a kérő orvosnak az OSZIR fertőzőbeteg rendszerébe jelenteni 

kell. 

Klinikai tünetekkel érkező beteg a rendelőintézet területére csak abban az esetben léphet, ha 

beutalóján, vagy külön dokumentumon a háziorvos jelzi, hogy a kockázati szűrése megtörtént, 

annak eredménye negatív és a mintavétel a jelen tüneteket mutató megbetegedés alatt készült 

(friss)! 

 

Szakrendelés teendői COVID beteg esetén: 

Ha az orvos koronavírus betegség gyanúját állapítja meg, a rendelést fel kell függesztenie,  

• ha a beteg állapota azt kívánja, a betegnek mentőt kell hívnia, 

• az ellátó személyzet továbbiakban tájékoztatja a közegészségügyi ellenőrt a beteg 

épületen belüli mozgásáról (rtg, UH, stb.) 

• Az ügyeletes orvos vagy az érintett szakma szakorvosa egyéni védelem mellett 

(egységcsomag a betegfelvételiben) a beteget lehető legrövidebb időn a lenti (volt 

ortopédia) rendelőben ismét alaposan és célirányosan kikérdezi és szükség esetén 

elsősegélynyújtásban, akut ellátásban részesíti. Amennyiben a beteget gyanúsnak ítéli, 

a fent leírtak alapján elvégzi a szükséges teendőket (PCR vizsgálat, jelentés 24 órán 

belül, MedWorks-n keresztül OSZIR rendszerbe). BNO kód: U0720. 

• Ha biztonsággal kizárható a koronavírus megbetegedés gyanúja, a megfelelő 

szakrendelésre irányítja. 

• A mentőre váró, elkülönített beteget magára hagyni nem szabad.  

• Kórházi ellátást igénylő megbetegedett esetén az orvos hívja a mentőszolgálatot. (lásd 

beküldési rend, intranet) majd egyeztet a COVID-19 betegek ellátására kijelölt 

intézmények valamelyikével a fogadás szükségességéről és a rendelkezésre álló 

kapacitásról.  

• Az orvos a beteghez csak a számára biztosított védőfelszerelésben mehet be, lásd alul.  

• Mindkét eljárási mód során a beteg távozását követően az érintett helyiségekben és a 

beteg által igénybe vett eszközökön záró fertőtlenítést kell végezni. Amennyiben gyanús 

beteg mozgatása lifttel történt, a liftet fertőtlenítés megtörténtéig használaton kívül kell 

helyezni.  
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SARS-CoV2 megbetegedés elleni védőoltásban részesült, SARS-CoV2 fertőzésre gyanús 

személyekkel kapcsolatosan szintén a fenti eljárásrendet kell követni függetlenül attól, hogy 

megkapta-e a teljes oltási sorozatot. Viszont ha negatívnak minősülnek, nem kell őket 

járványügyi zárlat alá helyezni. 

 

Amennyiben a kikérdezés során a beteg szoros kontaktnak minősül, de oltást kapott: 

• ha csak az oltási sorozat első vagy első két oltásában részesült, járványügyi megfigyelés 

alá helyezendő, az intézetet csak sürgős ellátás esetén látogathatja. 

• ha kettő vagy három booster oltással rendelkezik a személy és a védelem kialakulásának 

ideje is lejárt, a személy/beteg a vonatkozó előírásoknak megfelelően az intézményt 

látogathatja, amennyiben az oltottságot igazoló dokumentumot bemutatja és 

fertőződésre utaló tüneteket nem mutat. 

 

Gyanús eset megjelenésekor azonnal értesítendő személyek: 

Túri Veronika Rita higiénikus tel.: +36 30 239 78 40 és 

Dr Zombory Ildikó orvosigazgató tel.: +36 30 200 08 86 vagy 

Dr Pásztélyi Zsolt ügyvezető, tel.: +36 30 606 33 90 

Budapest titkárság: tel.: 21-38 mellék 

 

NNK Főváros és Pest Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Tel.: 

Munkaidőben: +36 06 1 465 3850 

Munkaidőn túl: +36 30 650 68 52 

 

2. Fogászati ellátások tekintetében 

Fogászati ellátás eljárásrendjét lásd külön utasításban. 

 

3. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat tekintetében 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok eljárásrendjét lásd külön utasításban. 

 

4. Szakrendelésenként bontva  

 

Minden szakellátó tekintetében: 

Invazív, ide nem értve a vérvételt és az injekció beadását –ellátás feltétele, hogy a hatodik 

életévét betöltött beteg,  

• a koronavírus ellen védett (védettségi igazolványt, igazolást, applikációt felmutatja), 

vagy 

• fertőzésen átesett és digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív 

antigén gyorsteszt vagy PCR eredménytől számítva már 15 nap eltelt de 180 nap még 

nem telt le; 

• ezek hiányában, a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül 

elvégzett negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal – SARS-CoV-2 PCR-

teszt – és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén 
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gyorsteszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 

koronavírus nem volt kimutatható, ugyanakkor  

a koronavírus ellen nem védett, tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező személy esetében, 

ha az invazív beavatkozás kockázata elhanyagolható, a tervezett invazív beavatkozást végző 

szakorvos döntése alapján tesztek elvégzése nélkül a tervezett invazív beavatkozás 

végrehajtható. 

4.1. Tüdőgyógyászat tekintetében 

A Tüdőgyógyászatra érkező betegeket csak orvosi vizsgálat után lehet Rtg vizsgálatra küldeni. 

Mellkasröntgen vizsgálat a COVID-19 diagnosztizálására az EMMI Egészségügyi Szakmai 

Kollégium Radiológiai Tagozata által kiadott eljárásrend alapján nem javasolt. COVID gyanús 

beteg röntgenvizsgálata szigorúan TILOS. 

A tüdőgyógyászat munkatársai tekintetében minden beteg ellátásánál kötelező az egyéni 

védőeszközök készenlétben tartása, és annak viselése (orvosi szájmaszk/FFP2 respirátor, 

gumikesztyű, védőszemüveg, védőköpeny), amennyiben a beteg kikérdezés során gyanúsnak 

minősül.  

4.2. Fül-orr gégészeti szakellátás tekintetében:  

Minden beteg ellátásánál kötelező az egyéni védőeszközök készenlétben tartása, és annak 

viselése (orvosi szájmaszk és FFP2 respirátor, gumikesztyű, védőszemüveg/védőpajzs, 

védőköpeny), amennyiben a beteg kikérdezés során gyanúsnak minősül. 

 

4.3. VE Medical Center tekintetében 

A VIP Medical Centerbe érkezők, csak negatív fertőzöttségre irányuló kikérdezés után 

léphetnek re a Központba.  

A VE Medical Center várójában csupán annyi beteg/kliens tartózkodhat egyszerre, amivel a 

szociális távolságtartás előírásai biztosíthatók. A vizsgálatot követően a rendelőt át kell 

szellőztetni. 

Az audiológiai vizsgálatokat a hely adottsága miatt 15 perc alá kell korlátozni, a beteg/kliens 

és a szakasszisztens a teljes vizsgálat alatt szájmaszkot köteles viselni. 

A váróban előtalálható egyéb tárgyakat - mint például pohár - minimalizálni szükséges. 

 

4.4. Radiológia tekintetében 

Radiológiai UH vizsgálatok, felületes biopszia (nyirokcsomó, pajzsmirigy) megfelelő védelem 

mellett (szájmaszk viselése, beteg és ellátó) végezhetők.  

 

4.5. Szemészet tekintetében 

A COVID-19 cseppfertőzés útján kötőhártya-gyulladást okoz, ophtalmológiai eltérései az 

allergiás conjuctiva irritációhoz hasonlítanak. Koronavírus fertőzésre gyanús akut beteg 

vizsgálata esetén az orvos/asszisztens teljes védőfelszerelésben végezze a vizsgálatot. 

• FFP2 maszk; 

• védőruha; 

• védőszemüveg; 

• kesztyű. 
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Nem koronavírusra gyanús beteg vizsgálatakor az orvos/asszisztens viseljen sebészeti 

szájmaszkot és gumikesztyűt. A vizsgálat során a betegre szájmaszkot adjunk. 

 

4.6. Infúziós ellátások: 

 

• az ellátást úgy kell szervezni, hogy a betegek közötti 1,5 méteres szociális távolság 

megtartható legyen; 

• az ellátás egész időtartama alatt a betegnek kötelező szájmaszk viselése; 

• a helyiség légcseréjét folyamatosan biztosítani kell;  

• a kezelést követően az infekciókontroll szabályainak megfelelően kell eljárni. 

 

4.7. Fizikoterápiás ellátások 

 

• A beteg előjegyzése kezelésre csak telefonon keresztül történhet és csak Covidra nem 

gyanús beteg ellátása folytatható. 

• Nem védett betegnek és az asszisztensnek is szájmaszkot kell viselnie a kezelés ideje 

alatt. Szájmaszk levétele akkor sem megengedhető, ha a beteg egyedül tartózkodik a 

fülkében. 

• A betegek érkezése és távozása úgy történjen, hogy egymás útvonalát ne keresztezzék.  

• Minden kezelést követően fertőtlenítést kell végezni, a folyamatos szellőztetést 

biztosítani. 

• Az eszközök kezelést követő fertőtlenítésében a VNK Infekciókontroll kézikönyvében 

foglaltak szerint kell eljárni. 

 

4.8. Gyógytorna, masszázs 

 

A kezelések csak előzetesen kikérdezett, Covid-19 gyanúra negatív/védett beteg esetén 

végezhetők. Kezelés csak telefonos időpont egyeztetést követően végezhető. A gyógytorna 

kezelés során a betegnek és a terapeutának is szájmaszkot kell viselnie. Mind gyógytorna, mind 

masszázs tekintetében, ha a beteg védettségi igazolvánnyal rendelkezik hosszabb idejű kezelés 

is folytatható. 

Gyógytorna csoportos kezelés csak a távolságtartás betartásával folytatható. A kezelés során a 

folyamatos szellőztetést biztosítani kell. A kezelés során használt eszközöket a kezelés 

végeztével fertőtleníteni kell. Két kezelés között átszellőztetés szükséges. 

 

4.9. Sebészeti beavatkozások (kisműtétek) 

 

Sebészeti beavatkozás csak úgy végezhető, hogy biztosított a beavatkozás teljes időtartama alatt 

a beteg és személyzet fizikai védelme, azaz a szájból, légutakból kijutó aeroszol cseppek ellen. 

A fizikai védelem megoldható sebészeti szájmaszkkal vagy izolációs kendő használatával (pl. 

Foliodripe), utóbbi elsődlegesen az arc, nyak területen történő sebészeti beavatkozások esetén 

alkalmazandó. 
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Olyan esetben, amikor a beteg Covid-19 gyanús, PCR vizsgálat elvégzése szükséges. 

Amennyiben a beteg járványügyi státusza nem meghatározható, de az ellátás nem halasztható, 

a további vizsgálat és beavatkozás eldöntésének tekintetében a kezelő orvos tájékoztassa 

felettesét (orvosigazgató), aki dönt a további teendőkről. Az egészségügyi személyzet számára 

és a helyiség infekciókontrollal kapcsolatos teendőire továbbra is a műtéti higiénés előírások 

irányadók. 

 

 4.10. Magas kockázatú ellátások 

Az alább felsorolt magas kockázatú ellátások elvégzéséhez az egészségügyi személyzetnek teljes 

védőfelszerelést szükséges biztosítani: 

- aeroszol képződéssel járó beavatkozások; 

- orr-garat vizsgálat; 

- bronchoszkópos vizsgálat; 

- endoszkópos beavatkozások; 

- olyan ellátások, ami során a beteg nem visel orrot és szájat eltakaró maszkot. 

 

4.11. Gazdasági munkavállalók és management tekintetében: 

Az érintett munkavállalóknak folyamatosan biztosítani szükséges az alkoholos kézfertőtlenítőt 

felület fertőtlenítésre Clinell törlőkendőt, sebészeti szájmaszkot, sárga színű veszélyes-hulladék 

gyűjtő badella zsákot. A használt törlőkendőt/maszkot veszélyes hulladékként kell kezelni, a 

sárga színű zsákban gyűjteni, annak szállításig történő elhelyezése a Podmaniczky utcai 

telephelyen történik. 

A közös használatú irodák tekintetében törekedni kell a szociális buborékok kialakítására, az 

egy irodát használó munkavállalók, amennyiben munkavégzésük során, egymás jelenlétében 

nem viselnek szájat és orrot eltakaró maszkot, más személyekkel történő megbeszélése során 

kötelezően vegyék fel (átmennek másik helyiségbe, vagy hozzájuk érkeznek).  

 

4.12. Szociális helyiségek használata munkavállalók részéről 

 

Étkező 

 

Az étkezőkben egyszerre csak oltott munkavállalók lehetnek jelen és étkezhetnek közösen. A 

helyiségben tartózkodás teljes ideje alatt a folyamatos légcserét biztosítani kell. Szoros 

kontaktnak minősülő munkavállaló az étkezőben csak az étkezés idejére és csak a többi 

munkavállalótól 1,5-2 méter távolságban tartózkodhat és a megengedett idő 15 perc. 

 

II. Egyéb 

 

Egyéni védelemmel kapcsolatos eljárásrend 

Védőfelszerelés biztosítása, felelős gazdasági 

Védőfelszerelés használatának oktatása, felelős közegészségügyi ellenőr, fogl. eü. 

 

Általános elvárás rendelőkben, irodákban. 

Íróasztalok letisztítása, a nem szükséges tárgyak elrakodása 
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A rendelőkben, irodákban élelmiszer nem tartható, étkezés nem folyhat. 

  

Egyéb előírás: 

• haj összekötése 

• ékszer viselés tilalma 

 

Gyanús, tünetes eset orvosi ellátása, vizsgálata esetén használatos védőfelszerelés:  

• Elkülönítőben történő ellátás 

• FFP2 respirátor,  

• gumikesztyű 

• plexi arcvédő maszk  

• csuklyás overáll 

 

Közegészségügyi csoport feladatai: 

Eljárásrend figyelemmel kisérése: közegészségügyi ellenőr 

Munkavállalók oktatása, felelős: közegészségügyi ellenőr 

Mentesítés oktatása: közegészségügyi ellenőr 

 

Elkülönítő rendelő felszerelése 

• alkoholos kézfertőtlenítő 

• folyékony szappan 

• papír kéztörlő 

• felületfertőtlenítő törlőkendő 

• mosdóba kis tekercses WC papír biztosítása 

• papírlepedő 

• szemetes 

• veszélyes-hulladék gyűjtő zsák, gyorskötöző 

• tűgyűjtő 

• telefon/nővérhívó  

• infúziós /injekciós ellátáshoz eszközök 

• Bacillol tissue fertőtlenítő spray  

• Clinell fertőtlenítő kendő 

• szakmánként alapellátást biztosító, lehetőleg egyszer használatos eszközök 

 

Mentesítés 

Védőfelszerelés mentesítéséhez:  

overál, gumikesztyű: egyszer használatos veszélyes hulladék. 

arcvédő: Clinell fertőtlenítő 

 

Gyanús eset esetén követendő eljárásrend 

A gyanús esetet a kijelölt elkülönítőben kell elhelyezni. A középsúlyos, súlyos és kritikus 

állapotú szállítható betegeket az Országos Mentőszolgálat szállítja. Kijelölt COVID ellátók: 

Az NNK mindig aktualizált eljárásrendje szerint. 
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A betegek elhelyezésével kapcsolatosan a fenti telefonszámokon szükséges egyeztetni a 

kijelölt intézményekkel.  

Továbbiakban a mentő értesítése amennyiben nem „önjáró”. Az elkülönítőbe csak az arra 

kijelölt személy a számára biztosított védőfelszerelésben léphet be a fertőző beteg számára 

nyitott utcára nyíló ajtón.  

 

Teendők gyanús eset ellátását követően: 

• A helyiséget záró fertőtlenítéssel ki kell takarítani. A keletkezett veszélyes hulladékot 

elkülönítve, dupla zsákban veszélyes-hulladék gyűjtő helyre vinni. 

• Személyzet mentesítése fertőtlenítő oldattal parkolóban. 

• Teendő munkaidőn túli elkülönítés esetére: 

• A műszakban kijelölt egy asszisztens és portaszolgálat a mentő megérkezéséig az 

intézményben marad, a fertőtlenítő takarítást a kijelölt asszisztens végzi. Az EK 

védőruházat mentesítése, amennyiben felhasználásra került ebben az esetben nem 

történik meg. Veszélyes hulladékként kell kezelni. 

 

Oktatásra szoruló személyek: 

• Asszisztensek 

• Orvosok 

• Takarítók 

• Porta személyzete 

• Karbantartók 

• titkárság személyzet  

 

Oktatási témakörök 

• Védőeszköz használat 

• Mentesítés 

• Takarítás 

• Izoláció szabályai 

 

Amennyiben az eljárásrend másképp nem rendelkezik a betegellátás során valamennyi 

munkatársnak sebészi-, a betegnek az épületben tartózkodás során szájmaszk viselése. A beteg 

a szájmaszkot csak indokolt esetben, vizsgálat céljából a lehető legrövidebb ideig veheti le. 

 

Teendők munkavállalók megbetegedése vagy szoros kontaktnak minősített munkavállaló 

esetén 

 

Az a munkavállaló, aki influenza szerű, COVID-19 fertőződésre gyanús tüneteket észlel 

magán, a munkát nem veheti fel. A munkavállalónak otthonában kell maradnia és telefonon 

tájékoztatni munkahelyi vezetőjét, háziorvosát. 

Ha az elvégzett SARS-CoV2 Ag teszt negatív, SARS-CoV2 irányú PCR teszt levétele 

szükséges.  
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• A teszteredmény megérkezéséig a munkavállaló köteles folyamatosan orrot- és szájat 

eltakaró maszkot viselni, kerülni a szoros kontaktust a többi munkavállalóval. Orvos-

asszisztens páros esetén legalább két maszk egyidejű viselése szükséges.  

• Amennyiben tünetes dolgozó a tünetek megjelenését megelőző 7 napban szoros 

kapcsolatban volt COVIDcovid-19 fertőzött személlyel, gyanús esetnek minősítendő, 

járványügyi elkülönítése szükséges. 

• Pozitív PCR eredmény esetén a munka nem folytatható. 

 

Mivel minden egészségügyi dolgozó SARS-CoV2 elleni védőoltásban részesült, de az oltások 

időpontja és típusa eltérő, ezért a kontaktokra az alábbi eljárási protokollt kell alkalmazni: 

 

Az utolsó feltételezett expozíciót követő 4. és 6. napon (vagy ha lehetőség van rá 0. napon is) 

antigén gyorsteszt és/vagy PCR teszt elvégzése. Munkavégzés alóli mentesítés egyedi elbírálás 

alapján történik, melynek szempontjai: viselt-e maszkot folyamatosan, mennyi időt töltött 

együtt huzamosan a fertőzött személlyel, a SARS-CoV2 elleni védőoltást mikor kapta, hány 

oltást kapott és milyen típusú az oltás, de a kontaktnak amennyiben a tesztek negatív eredményt 

adnak és munkát végez, minden esetben kötelező a maszkviselés, a távolságtartás és az 

önmegfigyelés. 

 

Kontaktnak minősítés szempontjai: 

• a fertőzöttel annak tünetei megjelenését megelőző két napban, vagy az után találkozott; 

• bármikor a találkozás során nem valósult meg a maszkviselés és 

o 15 percen túl tartózkodtak egy (zárt) légtérben vagy 

o nem töltöttek együtt 15 percet, de a találkozás során a 1,5 méteres távolság nem 

került betartásra.  

 

Munkába visszatérés feltételei 

 

Tünetmentes fertőzött esetében: 

• vagy a  SARS-CoV2 irányú pozitív Ag/PCR teszt levételét követően 5. napon végzett 

negatív Ag teszt eredménye; 

• vagy a  SARS-CoV2 irányú pozitív Ag/PCR teszt levételét követő 7. nap. 

 

Tünetes fertőzött esetében: 

• a tünetek kezdetét követően 7 nap eltelt és tünetei megszűntek; 

• vagy ha az elkülönítés 4. napján már tünetmentes, az 5. napon végzett SARS-CoV2 

irányú Ag gyorsteszt negatív. 

 

  

Fertőzésen átesett egészségügyi dolgozó, ha klinikailag gyógyult, vagy COVID-19 fertőzése 

tünetmentesen zajlott, akkor munkavégzéséhez történő visszatérés feltétele minimum egy 

SARS-CoV-2 Ag kimutatásra szolgáló gyorsteszt vizsgálat negatív eredménye, amelynek 
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levétele nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 5. nap. A teszt 

levételére ebben az esetben akkor kerülhet sor, ha: 

• a tünetek kezdetétől számított 4. napon panaszmentes (nincs láza, nincsenek felső légúti 

tünetei), vagy 

• vagy a kezdetektől számított 7. napon teszt nélkül is, ha legalább 3 napja láztalan, nincs 

felső légúti tünet. 

A közvetlen betegellátásban résztvevő egészségügyi dolgozó esetében legkorábban a 7. napon 

lehet Ag tesztet végezni, ha az negatív akkor munkát felveheti, Ha pozitív a teszt, és 

tünetmentes, akkor a 15. napon lehet feloldani a munkavégzéstől való eltiltást, immáron negatív 

teszt nélkül. 

 

Egészségügyi intézményben történő közösségi terjedést azonnal jelenteni kell! 

 

 

 


