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TISZTELT HOZZÁTARTOZÓ!
Amint arról a 2020. szeptember 9. napján kelt levelemben tájékoztattam, dr. Müller Cecília
országos

tisztifőorvos

42935-2/2020/EÜG

iktatószámú

határozatával

látogatási

és

intézmény elhagyási tilalmat rendelt el Magyarország valamennyi szakosított ellátást
nyújtó szociális intézménye vonatkozásában az új koronavírus okozta járványügyi helyzet
miatt. Ezen látogatási tilalom és intézmény elhagyási tilalom a Nemzeti Népegészségügyi
Központ fenti határozatának közlésétől, - ami a VÁl-ba 2020.szeptember 8. napján érkezett visszavonásig érvényes.
A tilalmak elrendelését indokolja, hogy az eddigi járványügyi adatok alapján a COVID-19
megbetegedés

súlyos

formája

elsősorban

az

idős

és/vagy egyéb megbetegedésben

szenvedőket érinti. A fertőzés járványügyi jellegéből adódóan a zártabb közösségekben,
intézményekben

képes

gyorsan

elterjedni,

kimenetelű megbetegedést okozni.

és

nagyszámú,

súlyos,

esetleg

végzetes

Az intézkedés meghozatalára az érintett,

fokozott

védelemre szoruló csoportba tartozók életének és egészségének védelme, megbetegedésük
megelőzése érdekében volt szükség.
A VÁl-ba 2020. december 10. napján érkezett meg a Prof. Dr. Kásler Miklós Miniszter úr által
elfogadott

és

jóváhagyott

intézményekben
megnevezesu,

élők

a

"IV/11097/2020/EAT

kapcsolattartására

a szociális

szakosított

vonatkozó

-

NNK

-

A

javaslatok -

ellátásokban

elrendelt

szakosított
2020.

szociális

december

látogatási

1 ."

tilalommal

kapcsolatban készített ajánlás.
A

VÁl-ban

a

személyes

kapcsolattartás

kialakításának,

megvalósításának módozatai

megválasztásakor figyelemmel voltunk az épületek adottságaira, továbbá azon elgondolásra,
mely

szerint

a

VÁi

látássérült

lakóit

-

a

szükségesség

és

arányosság

elvének

figyelembevételével - egészségi állapotuk, életkoruk, továbbá tapintó életmódjuk okán is
kiemelt védelemben kell részesíteni, a fertőzés tovaterjedésének veszélyét minimalizálni kell.
A VÁi a pandémia tavaszi és - ezidáig - az őszi időszakában is sikerrel védekezett, mely
eredményes védekezést, lakóink érdekében, az ünnepek közeledtével sem szeretnénk
veszélyeztetni.
Az intézményben az ellátás folyamatosan biztosított, az alapvető élelmiszerek, tisztálkodási
és tisztítószerek, a dohányáru beszerzésében, heti két alkalommal segítségére vagyunk a
lakóknak, ahogyan az egyéb szükséges ügyintézésekben is.
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A névvel ellátott csomagokat továbbra is az intézmény portáján lehet hagyni,

mely

csomagokat a portaszolgálat munkatársa - annak fertőtlenítését követően - ad át a címzett
részére.
A fentieken túl - ahogyan tavasszal is - jelenleg is biztosított az audiovizuális eszközök
használatával
intézményi

megvalósuló kapcsolattartás,

vonalas

telefon,

intézményi

az

alábbi lehetőségek valamelyike

mobiltelefon,

lakó

saját

révén:

mobiltelefonja,

a

számítógéppel rendelkező lakók esetében a saját számítógép használata, valamint online
szoba került kialakításra intézményi számítógéppel és internet eléréssel, melyen keresztül
bármely szolgáltatási forma (e-mail, facebook - messenger stb) elérhető. Azon lakók
részére,

akik

mentális

és/vagy

egészségi

állapotukból

kifolyólag

nem

képesek

az

audiovizuális eszközök használatával történő kapcsolattartásra, munkatársaink készséggel
állnak segítségükre.
A végstádiumban lévő betegek esetében a járványügyi előírások (pl.: egy lakót egyidejűleg
csak két kijelölt személy látogathatja, a szájmaszk viselése a látogató és a látogatott
számára is kötelező, az utcai ruházatra védőköpenyt szükséges felvenni, nyilatkozattételi
kötelezettség) szigorú betartása mellett a személyes látogatási mód, az adott telephelyen
dolgozó egészségügyi munkatársakkal történő előre egyeztetett időpontban továbbra is
engedélyezett.
A lakókat ezen időszakban terhelő pszichés terhek lehetőségekhez mért minimalizálása
okán

minden

munkatársunk fokozott

odafigyeléssel,

a pszichológus kollégáink

pedig

speciális szakmai megsegítés mellett látják el mindennapi feladataikat.
A

kapcsolattartás

intézményen

belüli

korlátozása

nem

jár

a

szabad

mozgás

teljes

akadályozásával, tekintettel arra, hogy a lakók számára az intézmény elhagyásának
lehetősége - ahogyan tavasszal is - jelenleg is biztosított.
A megkötést az intézménybe történő visszatérés szabályozottsága jelenti - figyelemmel a
42935-2/2020/EÜIG NNK határozatban foglaltakra -, mely szerint
o

72 órán belüli távolmaradást abban az esetben tudunk engedélyezni, ha az
intézmény a lakót visszaérkezés után 10 napig izolálni tudja,

o

72 órán túli távolmaradás esetén a visszatérés, legalább 48 óra különbséggel 1 O
napon belül vett oro/nasopharyngeális törletminta (SARS-CoV-2 PCR) vizsgálat
negatív eredményéhez kötött.

A visszatérés szabályozottságának egy további szegmensét jelenti az adott épületben
rendelkezésre álló, izolálásra szolgáló helyiségek száma, kihasználtsága. Az ünnepekre
történő eltávozási szándék, valamint a távollét időtartalma előzetesen felmérésre került az
intézményben, az eltávozásról visszatérő lakóktól azt kértük, hogy visszatérési szándékukat
előzetesen,

legalább

1-2

munkanappal

hamarabb

tevékenykedő egészségügyi terület munkatársai felé.
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jelezzék

az

adott

telephelyen

A járvány terjedésének megakadályozása érdekében

hozott

óvintézkedések betartása

mindenkinek érdeke és feladata, így Öntől is az együttműködést, a pandémiás helyzetből
fakadó intézkedések kapcsán pedig továbbra is megértését kérjük.
Csak együtt sikerülhet!

Budapest, 2020. december 16.
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Tisztelettel:
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Kanyik Csaba Zsolt
igazgató
Kapja:
1. Címzett
2.

KKl/lrattár
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