
köpeny és kesztyűk levétele kézfertőtlenítés szemüveg és/vagy arcpajzs
(egyszerre az ábra szerint (ragasztás); alkoholos fertőtlenítővel levétele az oldalpántoknál,
vagy 1. köpeny, 2. kesztyű sorrendben az eszközök fertőtlenítő lefújása
madárcsőr technikával) a kórteremben

A sapka és maszk abban az esetben maradhat fenn, amennyiben a dolgozó a meleg zónán belül marad (mosdó használata). 
A maszk arcrészéhez érni tilos. Kontaminált védőfelszerelés viselése a hideg zónában (étkező, orvos-, nővértartózkodó) tilos. 

Védőöltözet (PPE) használati protokoll igazolt vagy 
feltételezett COVID-19 fertőzött beteg kapcsán

Jelen SE AITK protokoll a CDC, WHO irányelvek integrálásával, a SE Kórházhigiénés Osztály jóváhagyásával készült. 
Készítette: Dr. Madách Krisztina egyet.doc. (kérdés, javaslat esetén: +36208250867)  Érvényes visszavonásig. 

Kellő gondosság híján mindenkit veszélyeztethetünk - Vigyázzunk egymásra!

PPE követelmény alap és jelentős* (intubálás, bronchoscopia, nyílt trachea leszívás, stb.) aerosol képződéssel 
járó esetekben: 
• Gumis szegélyű műtős sapka, egyszer használatos, hosszú ujjú, vízlepergető köpeny, FFP2 v. FFP3 maszk, 

arcvédő pajzs, szemüveg, búvárszemüveg*, kesztyű, ragtapasz
• Vízlepergető lábbeli
Fertőzésveszély szerinti zónafelosztás: 
• Forró zóna/magas infekció veszély: a betegszoba, a szállított beteg 2 m-es környezete – teljes beöltözés 

kötelező
• Meleg zóna/mérsékelt infekció veszély:  a betegszoba előtti folyósó – maszk, kesztyű viselése javasolt
• Hideg zóna/elhanyagolható infekció veszély: PPE viselése nem szükséges – orvosi, nővér tartózkodó

CDC PPE videó
9 perc

kézfertőtlenítés alkoholos köpeny felvétele FFP2/FFP3 maszk felvétele   szemüveg, arcvédő pajzs            kesztyű felvétele, 
fertőtlenítővel (20 sec) illeszkedés vizsgálat     felvétele                               ragasztócsíkkal 

(szakáll, borosta esetén (búvárszemüveg+arcpajzs*) köpenyhez fixálás
nincs illeszkedés)

Beöltözés

A betegszobán kívül történik (meleg zóna)

Kiöltözés

A betegszobában történik (forró zóna)                   

A betegszobán kívül, az ajtó záródása után történik (meleg zóna)

A betegkórtermek előtti fém gurulós asztalon találhatóak a lázlapok, kórlapok, PPE, alkoholos fertőtlenítő, ugyanitt kell hagyni a 
mobiltelefont, a beteg közvetlen ellátásához nem szükséges minden egyéb személyes tárgyat, melyeknek a kórterembe bevitele 
tilos. A PPE fel- és levételét a meleg zónában cirkáló szakdolgozó kolléga segíti és felügyeli, a lázlap dokumentálást, gyógyszer-
és eszköz előkészítést is ő végzi a kórtermi nővér iránymutatása alapján. A kórtermi nővért csak indokolt esetben lehet zavarni.


