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Tájékoztatom, hogy dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 25710-1/2021/EÜG iktatószámú 

határozatával feloldotta az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt elrendelt 

látogatási és intézmény elhagyási tilalmat Magyarország valamennyi szakosított ellátást 

nyújtó szociális intézménye vonatkozásában 

A Határozat értelmében a látogatás lehetősége védettségi igazolvánnyal rendelkező 

személy, továbbá védettségi igazolvánnyal rendelkező személy által felügyelt 18 év 

alatti személy részére biztosítható. A látogató a látogatáshoz való jogosultság igazolása 

érdekében köteles a védettségi igazolvány bemutatására. 

A Vakok Állami Intézetében látogatási idő korlátozott, minden telephelyen, a Házirendben 

meghatározott időszakban lehetséges, maximum 30 perces időtartamban. 

A látogatás helyszínének meghatározása az alábbiak szerint történik: 

• fennjáró ellátott esetében a telephely udvarán a látogatás fogadására kijelölt terület,

rossz idő esetén a látogatói szoba,

• fekvőbeteg ellátott esetében annak lakószobája,

A látogató szobában történő látogatás előzetes regisztrációhoz kötött, az a látogatást 

megelőzően minimum egy munkanappal, hétvégére vonatkozóan péntek 16 óráig lehetséges. 

A látogatások előzetes regisztrációját a Klienskoordinációs Csoport munkatársai végzik, 

akik munkanapokon 8 óra és 16 óra között elérhetőek az alábbi elérhetőségeken: 

• e-mail-en: kliens.koordinacios.iroda@vakokintezete.hu



• telefonon: +36-1/872-9572

A látogatás során a látogató köteles 

• orr - száj maszk viselésére,

• a kézfertőtlenítés elvégzésére, az intézmény által biztosított kézfertőtlenítő szer

használatával,

• a látogatás során a szociális távolság (1, 5 méter) tartására, 2 méteren belüli távolságra

kizárólag az általa látogatott ellátottal (rokon, ismerős) kerülhet,

• a látogatások alkalmával csak a látogatók számára kijelölt mellékhelyiség használható.

A Határozat értelmében a védettségi igazolvánnyal rendelkező ellátottaink részére biztosított 

az intézmény elhagyásának lehetősége, így velük a találkozás intézményen kívül is 

megoldható. 

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező ellátott számára is biztosított az intézmény 

elhagyásának lehetősége, azonban esetükben, amennyiben a távolmaradás meghaladja a 72 

óra időtartamot, az ellátott visszatérése egy SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt negatív 

eredménye alapján történhet. 

Budapest, 2021. 04. 30. 
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