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Betegfogadási higiénés eljárásrend SARS-CoV-2 okozta fertőzések 

elkerülése érdekében  

 

A járóbeteg szakellátási tevékenység folytatása mellett (2. hullám) 

 

I. A betegbeáramlás szűrése: kikérdezés 

 

1. Járóbeteg szakellátás tekintetében (Podmaniczky u) 

 

• Egyéni védőeszközök további viselésének elrendelése a betegfelvételi iroda és a 

triage-t végző munkatársak 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 

• Kijelölt dohányzóhely használatának korlátozása. 

• Oldalsó bejárat megnyitása személyzet részére. 

• 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 

• Betegfelvételi kezd 6:45 

•  A szélfogóban annyi személy várakozhat csak, ami során minden irányban a 

szociális távolságtartás biztosítható (2 méter), a többiek előtte, az épületen kívül, 

egymástól 2 m távolságot tartva. Erre az intézet munkatársai figyelmeztetik is az 

érkezőket, illetve a padlón jelzéseket helyeznek el, plakátokon hívják fel a betegek 

figyelmét. 

• Betegforgalom terelése 

o A bejáratban triage asszisztensek állnak 

o A főbejárati ajtó előtti paravánok kihelyezése, és figyelmeztető tábla hívja 

fel a figyelmet, hogy a betegellátásra érkező páciensek a betegfelvételen 

kötelesek megjelenni. A betegek csak kikérdezés és fertőzöttség 

szempontjából nem gyanús állapotuk megállapítása nyomán kereshetik fel 

a célrendelőt.  

o A rendelőbe csak az orrt és szájat eltakaró maszkban lehet belépni. Erre a 

betegek figyelmét fel kell hívni. Ha a betegnek nincs, a triage-t végző 

munkatárs ad egyszer használatos papír szájmaszkot. 

o Minden rendelőbe belépő betegnek alkoholos kézfertőtlenítést kell végezni. 

o Minden vizsgálatra jelentkező beteg és munkavállaló, a VE VIP Center 

kivételével jelentkezik a betegfelvételi irodában. 

o A betegfelvételi munkatársai, asszisztensek szükség esetén, egyedi 

beosztással segítik ezt a folyamatot. Ez a munkatárs lesz felelős a gyanús 
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esetek elkísérésére. Nála van az elkülönítő kulcsa is, és rendelkezik FFP 

maszkkal, ill. az eljárásrendnek megfelelő védőfelszereléssel. 

o LABOR? 

• A főbejárati ellenőrzést megkerülő páciens kikérdezése és maszkkal való ellátása, 

az adott szakrendelésen történik. Itt kerül eldöntésre a további ellátása. 

• Triage-t távkonzilium formájában támogató orvosok kijelölése és biztosított a 

betegbelépési ponton. 

• Jó időben a bejárati ajtó nyitva tartandó. 

• A rendelésekre egyszerre csak annyi fő engedhető fel, ahány személlyel a szociális 

távolságtartás (1,5 méter) megtartható. Ennek ellenőrzése a szakrendelések feladata, 

amennyiben a várakozók létszáma meghaladja a fenti feltételt, az orvos vagy 

asszisztens telefonáljon le a triage munkatársaknak, hogy egyelőre több beteget ne 

engedjenek fel. Ha a triage-t végző munkatársak tudják követni a szakrendelés 

betegforgalmát, a betegáramlást maguk is korlátozhatják. 

Triage-t végző munkatársak számára biztosítandó védőeszközök: 

• sebészeti szájmaszk, 

• egyszer használatos gumikesztyű (gyanús eset kapcsán kell csak felvenni, 

egyébként nem jelent védelmet) 

• egyszer/többször használatos, lehetőleg hosszú ujjú kötény. 

Betegfelvétel munkatársai számára biztosított védőeszközök: 

• sebészeti szájmaszk, 

• egyszer használatos gumikesztyű. 

 

Gyanús betegek kiemelése (kérdések, betegfelvétel)  

 

A triage-t végző munkatársak kikérdezik az érkező beteget koronavírus gyanúra és megmérik 

az érkező beteg hőmérsékletét. Gyanús esetnek minősül minden olyan személy, akire 

teljesülnek a klinikai kritériumok, vagy akinél az orvos COVID-19 fertőzés fennállását 

gyanítja. 

 

Koronavírus gyanúra az alábbi feltételek megléte szükséges: 

A.) Két tünet az alábbiak közül (klinikai kritérium): 

                köhögés; 

                nehézlégzés; 

                láz; 

     hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara; 

     aspecifikus tünetek, mint fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás   

    és/vagy hasmenés 

 

   ÉS 

 

B.) A tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött  

személlyel, vagy  
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- a tünetek kezdetét megelőző 14 napban olyan bentlakásos szociális/egészségügyi 

intézmény lakója vagy dolgozója volt, ahol az új koronavírus szempontjából 

veszélyeztetett személyeket gondoznak és az intézményben igazolt COVID-19 

járvány zajlik.  

 

C.) COVID-19 fertőzésre jellemző radiológiai eltérés áll fenn 

D.) SARS-CoV-2 nukleinsav kimutatása klinikai mintában; 

 vagy SARS-CoV-2 antigén kimutatása mintában. 

 

Amennyiben az ellátásra érkező beteg koronavírus gyanúja felmerül, a beteget haladéktalanul 

az elkülönítőbe kell kísérni. A beteg további vizsgálata és ellátása csak ott történhet meg.  

A rendelőintézetben megjelent SARS-CoV-2 fertőzésre gyanús betegnél kötelezően PCR vagy 

SARS CoV-2 Ag vizsgálatot kell végezni. PCR teszt folyamata külön eljárásrendben található. 

PCR vizsgálat elvégzése kötelező abban az esetben, ha a klinikai tünetek közül egy fennáll, 

illetve a beteg 

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

fertőződés van (járvány, közösségi terjedés), vagy 

• b.) tünetek megjelenését megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt Covid-19 

fertőzésre valószínűsítetten vagy megerősítetten fertőzött személlyel, vagy 

• c.) járóbeteg/fekvőbeteg szakellátásra szorul, vagy 

• d.) betegellátásban közvetlenül résztvevő egészségügyi dolgozó, vagy  

• e.) bentlakásos/szociális intézmény lakója/dolgozója. 

 

 

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 tekintetében: 

Ha az előszűrés ellenére koronavírus gyanúját állapítja meg a szakellátó orvos, a rendelést fel 

kell függesztenie,  

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

• ha a beteg állapota az otthonában történő járványügyi zárlatot engedi, a betegtől PCR 

mintát kell levennie (a helyszínen), a fertőzésre gyanús vagy pozitív laboreredménnyel 

jelentkező személy adatait 24 órán belül jelenti az NNK OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő 

alrendszerbe, továbbá a betegről tájékoztatja a közegészségügyi csoportot, akik jelentést 

tesznek a VI. kerületi Népegészségügyi osztálynak. szükséges adatok:  

o beteg neve, születési dátuma, lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma. 

o érintett munkavállalók neve, születési dátuma, lakcím/tartózkodási hely, 

telefonszám; 

• az ellátó személyzet továbbiakban tájékoztatja a közegészségügyi csoportot a beteg 

épületen belüli mozgásáról (rtg, UH, stb.) 
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Az egészségügyi személyzet az esetlegesen kontakt várakozók adatai felveszi (név, születési 

dátum, a betegfelvétel biztosítja a többi adatot), és a betegeket - amennyiben lehet - más 

rendelésre irányítja, vagy új időpontot ad nekik. Az érintett beteget a továbbiakban NEM lehet 

egyéb vizsgálatra irányítani. Az épületen belüli mozgását ellenőrizni szükséges (kíséret). 

 

Amennyiben a beteg nem minősül gyanúsnak, a beteget sebészeti maszkban a megfelelő 

szakrendelésre kell irányítani 

• Az továbbengedett betegek figyelmét fel kell hívni, hogy ha legalább ketten 

tartózkodnak a szakrendelés előtt vagy a szakrendelés által érintett folyosón, 

legalább 1 méter távolságot tartsanak egymástól, 

• A bejárattal szemben található két „kisliftben” egyszerre csak egy fő utazhat.  

• A lépcsőház melletti liftet is egyszerre csak egy fő - kivéve, akinek szükséges és 

betegkísérő személlyel érkezik - használhatja. 

• Amennyiben a beteg gyanúsnak minősül: 

o szájmaszkot kap, fel kell szólítani annak viselésére, aminek a használatát el 

is kell magyarázni. 

 

Gyanús beteg esetén kötelező eljárások: 

• A kijelölt munkatárs, ha a beteg a kikérdezés során felmerül a koronavírus gyanúja 

értesíti a kijelölt ügyeletes orvost, aki ismét kikérdezi a beteget, ha a beteg állapota 

sürgős ellátást igényel, az elkülönítőbe kíséri a beteget, tájékoztatja az érintett 

szakmát, vagy megkezdi az ellátást, közben a betegfelvétel értesíti a higiéniát, aki 

elindítja a zárófertőtlenítés végrehajtását, kontaktokat felméri. 

• 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. 

• Az elkülönített beteg mobiltelefon számát fel kell jegyezni, illetve meg kell adni a 

felvételi iroda mobilszámát, hogy az elkülönítés ideje alatt legyen lehetőség a 

kapcsolattartásra. 

• Kórházi ellátást igénylő megbetegedett esetén az orvos egyeztet a két COVID-19 

betegek ellátására kijelölt intézmények valamelyikével a fogadás szükségességéről 

és a rendelkezésre álló kapacitásról, majd hívja a mentőszolgálatot. (lásd beküldési 

rend, intranet) 

• 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 
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gyanús beteg mozgatása lifttel történt, a liftet fertőtlenítés megtörténtéig használaton 

kívül kell helyezni.  

 

Gyanús eset megjelenésekor azonnal értesítendő személyek: 

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

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

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 

 

Egyéb feladatok a betegfelvételi iroda számára:  

Az előjegyzett betegeket telefonon megkeresik, felhívják figyelmüket, hogy csak akkor 

jelentkezzenek ellátásra, amennyiben 14 napon belül nem találkoztak koronavírusos fertőző 

beteggel, nincsenek megbetegedésre utaló tüneteik és ellátásuk sürgető. Tervezett ellátások 

telefonos megkeresésre, megfelelő óvintézkedések mellett, kis számban tervezendők. 

 

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  

 

A halasztható szakvizsgálatok és beavatkozások tekintetében a szakorvosok döntenek egyéni 

elbírálás alapján a vizsgálat ill. beavatkozás elvégzésének szükségességéről.  

 

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. Spirometriás vizsgálat csak negatív PCR teszt eredménye esetén végezhető. 

: 

4.2. Fül-orr gégészeti szakellátás tekintetében:  
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Minden beteg ellátásánál kötelező az egyéni védőeszközök készenlétben tartása, és annak 

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

védőköpeny), amennyiben a beteg kikérdezés során gyanúsnak minősül. 

• Coronavírus gyanús beteg ellátása csak sürgős esetben végezhető, egyéb nem 

halasztható esetben PCR vizsgálat után kerülhet sor az ellátásra.  

• Nem koronavírus gyanús beteg esetén is az orvos/asszisztens nagyfokú 

veszélyeztetettsége miatt a vizsgálatokat FFP2 vagy FFP 3 maszkban, 

védőszemüvegben, nyakig zárt, hosszúujjú köpenyben, egyszer használatos 

gumikesztyűben kell végezni. Mivel a vírus az oronazális régiót kolonizálja, ha nincs 

kifejezetten gége panasz, a vizsgálat során a laringoszkópiától el lehet tekinteni. Az 

egyéb oronazalis endoszkópos vizsgálatokat is a legszükségesebb minimumra kell 

szorítani. 

• Fül- orr- gégészeti orr-garat vizsgálat 1%-os hidrogén-peroxidos öblítést követően 

történhet. 

 

4.3. VE Medical Center tekintetében 

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

hőmérsékletmérés után kereshetik fel a Központot.  

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. 

Az olyan vizsgálatokat, amik meghaladják a 15 percet, 15 percenként meg kell szakítani, az 

egészségügyi személyzetnek a helyiséget át kell szellőztetni, erre az időre a helyiséget elhagyni, 

majd a vizsgálatot folytatni. 

Ha a vizsgálat nem megszakítható (pl. terhelés), a beteg/kliens és egészségügyi személyzet 

között legalább két méter távolságot kell biztosítani, illetve sebészeti szájmaszkot kell adni.  

Az irányító pultban egyszerre csak két egészségügyi operátor tartózkodhat. 

A váróban nem tartható újság, reprezentációs anyag, utóbbit minden kliensnek egyenként, 

külön-külön kell átadni. A váróban előtalálható egyéb tárgyakat - mint például pohár - , 

minimalizálni szükséges. 

 

4.4. Radiológia tekintetében 

Ultrahang tekintetében sürgős esetnek minősülnek az alábbi kórképek, például: 

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

mellett (szájmaszk viselése, beteg és ellátó) végezhetők. Fontos, hogy a vizsgálatot 

igyekezzenek 15 perc alatt lebonyolítani. Hosszabb vizsgálat esetén a vizsgálatot meg kell 

szakítani, a helyiséget átszellőztetni. A folyamatos légcserét minden esetben biztosítani kell. 

Egyszer használatos köpeny nem indokolt 

 

4.5. Szemészet tekintetében 

Szemészeti vizsgálat koronavírus gyanús beteg esetén csak abban az esetben végezhető, 

amennyiben a beteg állapota azonnali vizsgálatot igényel. A COVID-19 cseppfertőzés útján 
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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. 

Nem koronavírusra gyanús beteg vizsgálatakor az orvos/asszisztens viseljen sebészeti 

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

 

Egyéb előírások: 

• Non kontakt tonométer használatának mellőzése, helyette applanatios tonometer vagy 

Tonopen használható. 

 

4.6. Infúziós ellátások: 

 

• infúziós ellátást csak koronavírusra nem gyanúsnak minősített beteg kaphat; 

• 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. 

• Amennyiben a beteg rendelésen jár, az orvosnak/asszisztensnek kell át telefonálnia 

időpontkérés miatt. 

• A 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 csak úgy történhet, 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 

 

Gyógytorna kezelés csak előzetesen kikérdezett, Covid-19 gyanúra negatív beteg esetén 

végezhető. 

Gyógytorna kezelés csak telefonos időpont egyeztetést követően végezhető. 
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A betegek ne keresztezzék egymást: előbb a következő belép a terembe, majd az előző kilép 

A gyógytorna kezelés során a betegnek és a terapeutának is szájmaszkot kell viselnie. 

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, 

illetve a beavatkozás az előkészítéssel együtt nem haladja meg a 15 perces időtartamot. A 

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

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

alkalmazandó. 

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

Amennyiben a beteg járványügyi státusza nem meghatározható, 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 

 

4.11. Gyermekgyógyászat 

 

A gyermekgyógyászaton ellátást végző szakdolgozók a gyermekek vizsgálata és ellátása során 

az alábbi védőeszközöket kötelesek viselni: 

-orvos tekintetében FFP légzésvédő és arcvédő plexi  

-szakasszisztens tekintetében FFP légzésvédő. 

-amennyiben személyes kontaktust igénylő ellátás nem történik, tehát adminisztráció 

történik vagy telemedicina keretében folyik az ellátás, elegendő sebészeti szájmaszk 

viselése. 

 

4.12. Gazdasági munkavállalók és management tekintetében): 

Az érintett munkavállalóknak folyamatosan biztosítani szükséges az alkoholos kézfertőtlenítőt 

vagy Clinell törlőkendőt, sebészeti szájmaszkot, sárga színű veszélyes-hulladék gyűjtő badella 

zsákot. A használt törlőkendőt/maszkot veszélyes hulladékként kell kezelni, a sárga színű 
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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).  

 

4.14. Szociális helyiségek használata munkavállalók részéről 

 

Étkező 

 

Az étkezőkben egyszerre csak annyi személy tartózkodhat, hogy a szociális távolságtartás 

megtartható legyen (2 m) 

 

II. Egyéb 

 

Egyéni védelemmel kapcsolatos eljárásrend 

Védőfelszerelés biztosítása, felelős gazdasági 

Védőfelszerelés használatának oktatása, felelős közeg. csoport, fogl. eü. 

Védőfelszerelés lista:  

EP (ellenőrző pont) 

• sebészeti szájmaszk,  

• gumikesztyű 

 

Általános elvárás rendelőkben, irodákban. 

Íróasztalok letisztítása, a nem szükséges tárgyak elrakodása 

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: közeg. csoport 

Munkavállalók oktatása, felelős: közeg. csoport. 

Mentesítés oktatása: közeg. csoport. 
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Elkülönítő rendelő felszerelése 

• alkoholos kézfertőtlenítő 

• folyékony szappan 

• papír kéztörlő 

• felületfertőtlenítő törlőkendő 

• mosdóba kis tekercses WC papír biztosítása 

• papírlepedő 

• szemetes 

• veszélyeshulladék 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 

FFP2 maszk: 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. 

A betegek elhelyezésével kapcsolatosan a fenti telefonszámokon szükséges egyeztetni a 

kijelölt intézményekkel.  

Továbbiakban  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. 
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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 tüneteket észlel magán, a munkát nem veheti fel. A 

munkavállalónak otthonában kell maradnia és telefonon tájékoztatni háziorvosát.  

Szoros kontaktnak minősített tünetmentes munkavállaló 10 napos járványügyi megfigyelésre 

izolációra kerül. Két SARS-CoV-2 PCR vizsgálatot követően állhat munkába. Az első 

mintavételre a járványügyi megfigyelés kezdetekor, illetve az utolsó kontaktot követő 10. napot 

követően kerülhet sor. (Foglalkozási megbetegedés kizárása/bizonyítása.) Lásd még 09.21. 

NNK eljárásrend.  

Az egészségügyi ellátásban dolgozó kérheti a karantén megszüntetését az utolsó kontaktot 

követő 4. és 6. napon elvégzett negatív PCR teszt birtokában, de ezektől függetlenül kötelező a 

PCR vizsgálat elvégzése a 10 napon is, ebben az esetben tehát négy db PCR vizsgálat elvégzése 

történik. 

Nem közvetlenül a betegellátásban foglalkoztatott, szoros kontaktnak minősített munkavállaló 

a karantén megszüntetését kérvényezheti az utolsó kontaktust követő 4. és 6. napon elvégzett 

negatív PCR teszt birtokában. 

 

Ha az egészségügyi dolgozó klinikailag gyógyult, vagy COVID-19 fertőzése tünetmentesen 

zajlott, akkor munkavégzéséhez történő visszatérés feltétele egy SARS-CoV-2 Ag kimutatásra 

szolgáló gyorsteszt vizsgálat negatív eredménye, ami levétele nem lehet korábban, mint a 

klinikai tünetek megjelenését követő 7. nap! 
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A tünetek megjelenését /a fertőzést igazoló mintavételt követő 21. napon 2 negatív eredmény 

nélkül is feloldható a foglalkozástól való eltiltás. 

 

Egészségügyi intézményben történő közösségi terjedést azonnal jelenteni kell! 
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Betegútvonal 
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