
 
 
 
 
 
 
 
 

Látogatásokra vonatkozó egyedi szabályok, 
érvényes 2021.10.25-től 
(egyszerűsített változat) 

Kidolgozta: Mgr. Silvia Bučeková, törvényes képviselö  

Jóváhagyta a Humanitárius Egyesület Tanácsa 
2021. október 22-én 

 
 

Látogatás foglalása szükséges, a látogatások  koordinálásáért az alábbiak felelő-
sek: 

Mgr. Iveta Frániková szociális munkás 
A látogatások regisztrációja munkanapokon 7.00 órától történik. 15.00 óráig 

telefonszámon: 036/7511294 (látogatás egy ügyfélre = egy fő 
  
A látogató benyújtja: 
 
         1. Beoltott személy: 
              - az oltás bizonyítását, ill. COVID igazolványt 
         2. Nem oltott személy: 
             - a neg. PCR teszt eredményét - nem régebbi, mint 72 óra, vagy Atg teszt – nem régebbi      
24 óránál, kivéve, ha kivétel vonatkozik rá. 
 

Kivétel: 

           - személy legalább 14 napja, de nem több mint 12 hónapja van a COVID-19 vakcina       
második adagjának beadása után, kétadagos schémával, 

           - személy legalább 21 napja, de nem több mint 12 hónapja van a COVID-19 vakcina első 
adagját követően egyszeri adagolási rend szerint, 

          - személy legalább 14 napja, de nem több mint 12 hónapja  van COVID-19 vakcina első 
adagját követően, ha az első adag COVID-19 elleni védőoltás beadása a 180 napos időköz lejárata 
elött történt, 

          - a COVID-19 legyőzése, olyan személy, aki az elmúlt 180 napban legyőzte a COVID-19-et 

 
 
 
 



  

A látogatók kötelezettségei: 

 áttanulmányozni  a mellékelt útmutatót, és követni azt a látogatás során, 

 orvosi szájmaszk, vagy FFP2 maszk használata kötelezö (az érvényes előírások szerint), 

 aláírni egy tiszteletbeli nyilatkozatot arról, hogy nem került kapcsolatba COVID pozitív 
személlyel, és nincs karanténban, 

 a piros zónában a dolgozói utasításoknak megfelelően viselni védőruhát, 

 betartani a biztonságos távolságot, 

 csak a kijelölt helyeken tartózkodjon, 

 a járványellenes intézkedésekről és az egyéni védőeszközök használatáról szóló igazolást 
aláírni,  

 a látogatói zónába lépés előtt alaposan fertőtlenítse a kezét, a személyzet megméri a test-
hőmérsékletét, 

 ne kerüljön közvetlen kapcsolatba más ügyfelekkel, 

 várja ki, még bekisérik alátogatózónába, ill. a szociális szolgáltatást igénybe vevő szobába, 

 ne vigyen magával romlandó élelmiszert vagy főtt ételt, 

 a behozott tárgyak átadás előtt 1 óráig a személyzetnél maradnak, ahol fertőtlenítik. 
 
 
 A szolgáltató kötelezettségei: 

 kikérni az ügyfél beleegyezését a látogatásról, 

 engedélyezni a látogató belépését az épületbe kizárólag szájmaszk használata esetébe, (az 
érvényes előírások szerint), ez vonatkozik a látogatás egész idelyére, 

 felügyelni az előírt biztonságos távolság betartására, 

 biztosítani a látogató kívüli személyektöl való elszigeteltsíget, 

 ellenörizni az épületbe való belépéskor végrehajtott kézfertötlenítést, 

 ellenörizni Atg teszt nem régebbi 24 órai eredményét, vagy a felmentést igazoló dokumen-
tokat, 

 tesztelni antigén tesztel a látogatókat olyan esetben, ha sürgös okok miatt, pld. terminál ál-
lapotban fekvö ügyfélhez jöttek és nem volt idejük elötte leteszteltni magukat, 

 biztosítani a látogató hömérését amit hömérséklet szenzor végez, 

 meghatározni a látogatási idöt (max 20 perc), a karanténzónában max. 10 perc. Egy ügyfél 
= 1 látogató,  

 aláíratni egy tiszteletbeli nyilatkozatot arról, hogy a látogató nem került kapcsolatba 
COVID pozitív személlyel, és nincs karanténban, 

 igazolhatóan kioktatni a látogatót a biztonság követelményekröl, felügyelni, hogy a látogató 
csakis az utasításnak megfelelö területeken tartózkodik,  

 bejelenteni a látogatás végét. 
 



Ha a látogató nem hajlandó betartani a higiéniai előírásokat  a szolgáltató in-

tézkedései alapján a személyzetnek lehetősége van a látogatás megszakítására. 

Kidolgozta: Mgr. Silvia Bučeková, törvényes képviselö  

Jóváhagyta a Humanitárius Egyesület Tanácsa 

22.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


