
 „Szociális humán erőforrás fejlesztése”  

EFOP 3.8.2-16-2016-00001 – VEKOP 7.5.1-16 

TEENDŐK A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG 

IDEJÉN 

BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK FELADATAI A  

COVID-19 FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATBAN 

 

 

A COVID-19 fertőzés miatt megállapított veszélyhelyzet megszűnt, járványügyi készültség került 

bevezetésre. A bentlakásos szociális otthonokban dolgozók és ellátottak fokozott védelme továbbra is 

kiemelten fontos. A veszélyhelyzet ideje alatt hozott utasítások nagy része érvényben maradt. A 

látogatási és intézményelhagyási tilalmat feloldották ugyan, de számos megelőző és védelmi 

intézkedést kell betartani. 

Vezetőként a járványügyi készültség ideje alatt is frissen kell tartanod a veszélyhelyzetben kialakított 

eljárásrendeket, folyamatokat.  

Legfontosabb feladataid a folyamatos tájékozódás és tájékoztatás. 

 

Kövesd a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos országos eseményeket! 

Továbbra is legyen a mindennapi feladataid között, hogy követed a fertőzéssel kapcsolatos híreket! 

Legyél informált és naprakész, a népegészségügyi hatósággal és egészségügyi intézményekkel 

kialakított kapcsolatokat és együttműködéseket tartsd életben! 

 

Rendszeresen tájékoztasd a lakókat, hozzátartozókat és munkatársakat! 

Továbbra is működtesd a veszélyhelyzetben kialakított kommunikációs csatornákat! Rendszeresen 

ismételd a védekezéssel, tünetekkel kapcsolatos tudnivalókat! Ki kell alakítanod a látogatás 

biztonságos körülményeit! 

 

Aktualizáld a veszélyhelyzetben létrehozott eljárásrendeket! 

Vizsgáld felül a korábbi infekciókontroll szabályzatokat, elkülönítésre vonatkozó 

eljárásrendeket! Ellenőrizd újra ezek betartását, ha szükséges szervezz 

megújító oktatást a kollégáknak! Úgy kell kialakítani a folyamatokat, 

hogy az alapvető higiéniai, fertőtlenítési elemek hosszútávon 

épüljenek be a mindennapokba (pl.: minden érintett esetén a 

belépéskor és az intézményi tartózkodás ideje alatt is 

többszöri kézfertőtlenítés, korábbi személyes 

érintkezési módok megváltoztatása stb.). 
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1. Ellenőrző lista 

Bentlakásos szociális intézmények feladatai a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatban 

 

Folyamatos kapcsolattartás: 
- a területileg illetékes népegészségügyi hatósággal 
- a megyei/járási vezető ápolóval 
- közelben lévő kórházak infekciókontroll szakembereivel 

 

Csoport vagy személy kijelölése, aki a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos feladatokért 
felelős 

 

COVID-19 fertőzés vagy gyanú esetén az ellátásra munkatársak kijelölése  

Tájékoztató anyagok, felhívások elkészítése és kihelyezése (ideiglenes 
rendelkezésekről, a fertőzéssel kapcsolatos teendőkről, higiénés szabályokról, 
távolságtartásról stb..) 

 

Folyamatos tájékozódás a járványügyi készültség idején érvényes eljárásrendekről  

Folyamatos kommunikáció az ellátottakkal és hozzátartozóikkal a fertőzés megelőzése, 
a védekezés érdekében 

 

Helyi eljárásrendek összeállítása, felülvizsgálata: 
- fertőzés észlelésével, bejelentésével kapcsolatban 
- gyanús eset elhelyezésére vonatkozóan 
- munkatársak megfertőződésének esetére 
- infekciókontroll szabályok betartásáról 
- takarítási, fertőtlenítési és hulladékkezelési folyamatokról 
- új ellátott felvételének rendjéről ha otthonából érkezik 
- 48 órán túli kórházi kezelésből érkező ellátott felvételéről 
- COVID-19 fertőzés miatti kórházi kezelésből az intézménybe történő felvételről 
- napi szintű egészségi állapotfelmérés folyamatáról  
- ellátott 48 órát meghaladó kórházi kezelése után visszatérésről  

 

Minden kolléga (új belépők is) számára képzések, gyakorlati oktatás biztosítása, 
oktatást elvégző személy kijelölése 

- infekciókontroll 
- kézhigiéné 
- védőeszköz használata 
- betegelhelyezés 

 

Kézfertőtlenítési lehetőségek biztosítása (bejárat, lakószobák, közösség helyek, 
betegellátás helyszíne) 

 

Védekezéshez, megelőzéshez szükséges eszközök biztosítása (kézfertőtlenítő, 
papaírtörlő, egyéni védőfelszerelések, fertőtlenítő takarítószerek) 

 

 

 


