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Tárgy: A koronavírus járvánnyal kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Igazgató Asszony!
Tisztelt Igazgató Úr!

Az új koronavírus fertőzés kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
fenntartásában lévő

bentlakásos szociális intézményekben lakók hozzátartozói

számára készült tájékoztatónak haladéktalan megküldését kérem az intézmények
vezetői részére.

Budapest, 2020. március
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Ü dvözlettel:

Bentlakásos

szociális

intézményekben

élő

gyámoknak,

és a törvényes képviselőknek

ellátottak

hozzátartozóinak,

a

tájékoztatása az új koronavírus

megbetegedésekkel kapcsolatban meghozott intézményi intézkedésekről.

Tisztelt Hozzátartozó, Gyám, Törvényes Képviselő!

Tájékoztatom, hogy az Országos Tisztifőorvos 2020. március 8-tól látogatási tilalmat
rendelt el valamennyi bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményben az új
koronavírus miatt, amely március 17-én kiegészült az intézményi lakók kijárásának
tilalmával. A tisztifőorvosi megelőző intézkedéshez kapcsolódva Főigazgatói utasítás
szabályozta, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott
intézményekben a járvány-vészhelyzet időtartama alatt a bentlakók nem hagyhatják
el az intézmény területét.
Az eddigi külföldi járványügyi adatok alapján a koronavírus fertőzés a zárt
közösségekben, intézményekben képes gyorsan elterjedni, és nagyszámú, súlyos vagy
végzetes kimenetelű megbetegedést okozni. A megbetegedés elsősorban az idős
és/vagy egyéb krónikus betegségben szenvedőket érinti, így a látogatási tilalom a
fokozott

védelemre

szoruló

csoportba

tartozók

(idősek,

betegek,

fogyatékos

személyek) életének es egészségének védelme, fertőződésük megelőzése érdekében
került sor.
A látogatási tilalom nem érinti a különösen méltányolandó eseteket, így például a
végstádiumban levő betegektől való elbúcsúzást. Ebben az esetben a látogatás csak az
intézmény által (a hozzátartozóknak és pl. az egyházi személynek) biztosított
megfelelő védőöltözetben történhet meg.
A közösségbe bekerülő koronavírus fertőzés megelőzése érdekében meghozott
korlátozó intézkedések együttes célja a bentlakó, életkoruk, állapotuk miatt fokozott
veszélynek kitett ellátottak védelme.
Az intézményelhagyást tiltó jogszabályi rendelkezés célja a fertőzés kockázatának
csökkentése. Az intézmény elhagyási tilalom szabályozása mindenhol bekerül a
módosított házirendbe. A lakók amennyiben ezt nem tartják be, és engedély nélkül
eltávoznak, úgy ez a cselekmény a házirendbe foglalt szabályok súlyos megsértésének
minősül, és így megszüntetésre kerül az intézményi ellátási jogviszonyuk.
A tiltott eltávozásról visszatérők 14 napig járványügyi megfigyelés (karantén) alá
kerülnek az intézményekben kialakított járványügyi elkülönítőkben.
A bentlakásos szociális intézményekben a járványügyi vészhelyzet miatt fokozott
higiénés, fertőtlenítési és takarítási szabályok is életbe léptek.

Az ellátottaknak hozott csomagokat a portán kell leadniuk a hozzátartozóknak, és az
csak megfelelő fertőtlenítés és elkülönítés után kerülhet az ellátottakhoz.
A járványveszély miatt felfokozott helyzetben kérjük szíves együttműködésüket, és
támogatásukat, hogy az ellátottak egészsége érdekében

meghozott fenti korlátozó

intézkedések az intézményekben zavartalanul meg tudjanak valósulni!

