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Eljrirr[srend COVID-l9 fert6z6s gyanfs beteg eset6re
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10. sz. mell6klet
Eljdrfsrend litogatr{si tilalom idej6n

Int6zm6nyiink minden osztf ly 5n 2020.09.03-t6t visszavondsig ldtogatisi
6letbe!

{

tilalom l6pett

A lStogat6s srilyos 6llapotri, vdgst6diumir beteg esetdn f6igazgat6i enged6llyel, 
"gy 

idoben egy
hozzhtartoz6nak vagy egyhazi szem6lynek lehetsdges. Az engeddly szem6lyre sz6l6, az adott
o szt6llyal elor e e gy ezetett i dopo ntb an me ghatdr o zott i d6re 6rv6nye s.

A l6togat6s feltdtele nyilatkozat kit<ilt6se, hogy nem meriil fel a COVID-L9 fert6z6s gyanrija.

Az enged6llyel rendelkez6 ltfiogato maximum 10 percig, megfelel6 v6dodlt<izetben
l6togathatja csak a beteget. A kapcsolattart6 szttmttra intdzm6nyiink biztositja a
v6dofelszerel6st.

K6rjiik, csak akkor l6togassa meghozztrtartozojilt.ha teljesen tiinetmentes!

Afoigazgat6i engeddlyt azlgaz.gatits dpiilet6ben a Titk6rs6gon lehet ig6nyelni.

El6rhetos6g: 06 691 5lI 152
foig@mohacskorhaz.hu

Kiskorir beteg mellett egyik sztil6je, vagy t<irv6nyes k6pvisel6je tart6zkodhat.

Ap6s sziil6s eset6ben az apa jelen lehet, de koteless6ge a fertozes terjedds6nek
megakad6l y ozdsa 6rdek6ben az alilbbi intdzked6sekben e gyiittmrikddni :

- Nyilatkoznia sztks6ges a k6rhinba tcirtdno beldp6s elott arr6l, hogy nem tart6zkodik
<ink6ntes/ hat6s6gi karantdn alatt, nem jarl az elmrilt 14 napban kiilftld<in, nincsenek
COVID-I9 fertoz6sre utal6 tiinetei (162, kcihcig6s, l6gszomj), tudomdsa szerint nem
keriilt kontaktba COVID- I 9 fertozdsben szenvedo beteggel.

- Helyes k6zfertotlenitdsi technika, valamint a v6doeszkdzok helyes fel-6s lev6tel6nek
elsaj6tit6sa a dolgoz6k segits6gdvel

- Megfelel6 vdd6eszkozok biztosit6sa maguft szhmdra, melyet bontatlan csomagol6sban
kefl magukkal hozniuk azalilbbiak szerint:

o Seb6szeti sz6jmaszk (1 db)
. Egyszerhasznflatos gumikesnyl (2 db)
. Egyszerhaszniiatos mtit6ssapka (1 db)
o Lilbzsdk(l p6r)
. EgyszerhasznSlatos l6togat6i kdpeny (1 db)
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A- szem6lyes kapcsolattartiisra enged6llyel nem rendelkez6 betegekr6l a beteg
felvdtelekor megieliilthozzitartozl telefonon 6rdekl6dhet, a betegadatolf azonosit6s6val.

A kapcsolattart6sra mobiltelefon hasznillata orvosi vizit, vizsgiiat vagy kezel6s ideje alattnem engeddlyezett, egydb esetben a betegt6rsak nyrgul-6n ak 
-megzavar1sa , n6lkiil

hasznillhato.

s^:::t:: a Porta Szolgillatnttl minden nap 9.00- 1 1.00 6r6ig lehet leadn i az atilbbi szabrilyok
oetartasaval:

- A csomagot fel kell cimk6zni. A cimkdn fel kell tiintetni a betes nev6t 6s az
osztilly nevdt.

- A csomagot eldobhat6 mtianyag szatyorba kell tenni, vagy olyan krilso
csomagoldsba, ami eldobhat6.

- A csomag ne tartalmazzonfelbontott, romland6 dlekniszert!
- Ha a csomag tartalmazruhadarabot, az frissen mosott legyen.
- Erteket (pl. p6nzt) zdrtboritekban, ndwel ell6tva lehet a csomagba tenni.
- A csomag tartalmdt tgy kell rissze6llitani, hogy lehet6leg bontatlan

csomagol6sban legyenek a tisztas6gi term6kek 6s a gy6gyszerek is.
Amennyiben ez nem lehets6ges mrianyag zilrhat6 nejlonzacsk6ban legyen
elhelyezve.

Moh6cs, 2020. szeptember 23.


