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Dátum Kiadó Hivatkozási szám Dokumentum címe Feladat 

1 2020.03.08 NNK 13305-8/2020/EÜIG Határozat 
látogatási tilalom a bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális 

intézményekben 

2 2020.03.17 NNK 13305-16/2020/EÜIG Határozat kijárási tilalom az intézményekből 

3         felvételi zárlat - éjjeli menedékhely kivételével 

4         
látogatási tilalom alól felmentést csak végstádiumú betegeknél lehet 

adni - az intézménynek kell megfelelő védőruházatot biztosítania 

5 2020.03.18 
EMMI 

IJSZ 
    

jogvédelmi képviselők elérhetőségének biztosítása az 
intézményekben 

6 2020.03.19 NNK 13305-19/2020/EÜIG Határozat 
a felvételi zárlat nem terjed ki az egészségügyi szolgáltatóktól a 

járványügyi feladatok miatt átadásra kerülő személyekre 

7 2020.03.22 EMMI   Útmutató 
folyamatosan tájékozódjon (koronavirus.gov.hu, nnk.hu, 

szocialisportal.hu, magyarkozlony.hu; operatív törzs, ) 

8         informálja a dolgozókat és igénybevevőket 

9         prevenciós intézkedések betartása 

10         
látogatási és intézmény elhagyási tilalomról a bejáratnál a felhívás 

kihelyezése 

11         
egészségügyi szolgáltatótól átvétel felvétele: a szolgáltató 

nyilatkozata 14 napos megelőző-elkülönítő elhelyezésről, negatív 
koronavírus teszt - ezek hiányában az átvételt meg kell tagadni 

12         
igénybevevőket egészségügyi szolgáltatóktól visszatérve 14 napos 

izolációba kell helyezni 

13         
ha az igénybevevő önkényesen távozik, csak akkor köteles az 

intézmény visszaengedni, ha megoldható az izolációja 

14         
a működéshez feltétlenül szükséges áruk átvétele az udvaron vagy 

elkülönített épületrészben lehet, az igénybevevőktől elzárva; az 
épületrészt fertőtleníteni kell 
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15         
a működéshez szükséges karbantartásokat és hibaelhárítást el kell 

végezni, az igénybevevőkkel és dolgozókkal kerülni kell az érintkezést, 
egy dolgozó kíséri és utána fertőtlenítés a lehetőségekhez képest 

16         
átmeneti ellátásnál a felvételi tilalom fennállását követő 60 napig 

meghosszabbítható az ellátás 

17         
munkatársak és önkéntesek nyilatkozata egészségügyi állapotra 

vonatkozóan 

18         izolációs terv készítése 

19         
a változásokról az ÉF-et, az igénybevevőket és a dolgozókat is 

tájékoztatni kell 

20         igénybevevőknél a láz és légúti tünetek folyamatos monitorozása 

21         
naponta kétszer lázmérés és annak dokumentálása a változások 

követésével 

22         
fertőzés gyanú esetén az intézmény orvosát értesíteni kell és izolálni 

kell az igénybevevőket 

23         a koronavírusra utaló tüneteket mutatókat fertőzöttként kell kezelni 

24         alapvető higiéniai szabályok betartása 

25         kézmosási/kézfertőtlenítési lehetőség biztosítása 

26         kézhigiénéről való tájékoztatás (pl.: plakát) 

27         papírtörlő és szappan biztosítása 

28         étkezések előtt ellenőrzött kézmosás alkalmazása 

29         tüsszentés papírzsebkendőbe, azt szemetesbe, majd kézmosás 

30         ruházat és személyes textíliák gyakoribb tisztítása 

31         megszokott üdvözlési formák mellőzése 

32         intézménybe belépőknél a kézhigiéniai felügyelése 

33         igénybevevők napi higiénéjét fokozott figyelemmel kísérni 

34         textíliák megfelelő mosása (90-95 fok vagy megfelelő 
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fertőtlenítőszer) 

35         folyamatos fertőtlenítő takarítás szükséges 

36         felületfertőtlenítés naponta több alkalommal 

37         többször szükséges szellőztetni 

38         
legalább 1,5 méteres távolság (étkezések közben is), interakciók 

minimalizálása 

39         a készpénzzel való fizetést lehetőség szerint meg kell szüntetni 

40         
a hozzátartozókkal való kapcsolattartás feltételeit biztosítani kell (pl.: 

számítógép használata külön helyiségben) 

41         
az alkoholfogyasztás hiányából adódó állapotváltozásokra az orvos 

által javasolt terápia alkalmazása 

42         
éjjeli menedékhely esetén, ahol nappali melegedő is van, biztosítani 

kell a folyamatos benntartózkodás lehetőségét 

43         
éjjeli menedékhelyen beengedésnél hőmérés kötelező - normálistól 

eltérő esetben orvost kell értesíteni 

44         
az ellátottak egyazon éjjeli menedékhelyet vegyék igénybe - erre fel 

kell hívni a figyelmüket 

45         
hajléktalan személyek átmeneti szállásán és rehabilitációs 

intézményében az intézmény elhagyási tilalommal érintettek 
esetében az élelmezést meg kell oldani (pl.: népkonyha, stb.) 

46         
hajléktalan személyek átmeneti szállásán és rehabilitációs 

intézményében az bevásárlás az intézmény feladata 

47         
hajléktalanok nappali ellátásához és átmeneti szállásához kapcsolódó 

külső férőhelyen lévők a háttérintézménybe nem léphetnek be 
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48 2020.03.29 EMMI X/1648-1/2020/SZOCSZOLG 

Figyelemhívás gyanús 
vagy fertőzött 

betegekhez kapcsolódó 
izolációs feladatokra 

gyanús esetek elkülönítése a betegszobában 

49         további helyiségek átalakítása izolációs célra 

50         
lehetőség szerint az izolációs helyiség bejáratát zsilipelésre 

alkalmassá kell tenni 

51         
szükség esetén konzultálni az illetékes járványügyi hatósággal az 

oxigénpalackok biztosítása érdekében, amennyiben rendelkeznek 
annak kezeléséhez megfelelő szakértő humánerővel 

52 2020.04.05 EMMI   

A bentlakásos szociális 
intézmények COVID-19 
fertőzéssel kapcsolatos 

felkészülési és 
infekciókontroll 

feladatai, 2020.04.03. 

egyeztetni javasolt a területileg illetékes népegészségügyi hatósággal 

53         csoport vagy személy kijelölése, aki a megelőzésért felelős 

54         

a fenti személy feladatai: ismerje és kövesse az országos 
eljárásrendet és készítsen helyi eljárásrendet, ez tartalmazza a 

tüneteket és szükséges teendőket; gondoskodik a dolgozók 
infekciókontroll képzéséről; biztosítsa a megfelelő eszközöket; a 

takarítási, fertőtlenítési és hulladékkezelési eljárásokat megvizsgálja, 
hiányosságok esetén bevezeti a szükséges eljárásokat; biztosítsa a 

megfelelő számú kézmosót; figyeli az országos szervek és a 
népegészségügy tájékoztatását és tájékozódik a járványügyi 

helyzetről 
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55         

ki kell jelölni egy olyan dolgozót (pl. infekciókontroll nővért), aki az 
intézmény valamennyi dolgozójának infekciókontroll oktatásáért 

felelős (ideértve a betegelhelyezés módját, a kézhigiénét és az 
alapvető infekciókontroll óvintézkedéseket) 

56         ápolási feladatok oktatása - jelenléti ív és dokumentált beszámoló 

57         bejáratoknál tájékoztató kihelyezése a látogatási tilalomról 

58         
aki bemegy (kivétel - pl.: ügyintézést végző személy) a tünetekről 

tájékoztatni kell 

59         
gondoskodni kell, hogy az intézményben dolgozók és oda belépők 

megfelelő kézfertőtlenítést végezzenek 

60         
amennyiben lehetséges, minden szobában és azokon kívül is 

alkoholos kézfertőtlenítő-adagolókat kell elhelyezni 

61         
biztosítani kell a szappant és a papírkéztörlőt (ha ez nincsen, akkor 
minimum napi 4x kell cserélni a törülközőt és az igénybevevőknek 

saját használatú kell) 

62         
az intézménybe visszatérőknél ellenőrizni kell, hogy nem állnak-e fent 

esetleg COVID-19 tünetei 

63         

amennyiben egészségügyi szolgáltató negatív koronavírus teszt lelet 
nélkül adja ki, 14 napos izoláció kell, figyelemmel arra, hogy COVID-

19 igazolt vagy gyanús beteggel nem lehet egy elkülönítő helységben 
elhelyezni 

64         
tüneteket mutató dolgozók nem dolgozhatnak (+értesítsék a 

háziorvosukat) 

65         
ki kell jelölni a kizárólag gyanús vagy megerősített betegek 

ellátásában résztvevő dolgozókat 

66         
a dolgozók kerüljék a tömegközlekedést, a zsúfolt tereket és a más 

emberekkel való találkozást 
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67         
az igénybevevők látogatása során is figyelni kell a megfelelő 

távolságtartásra, de oda kell figyelni a társas igényeikre is 

68         
célszerű kapcsolatot kialakítani a területileg illetékes 

népegészségügyi hatósággal és a közelben lévő kórházak 
infekciókontroll szakembereivel 

69         teendők tüneteket mutató igénybevevőkkel: 

70         
értesíteni az orvost - NNK eljárásrend alapján jár el + dönt, hogy 

kórházba menjen-e 

71         ha nem kórház: izolálni kell - helyben történik a mintavétel 

72         minden dolgozó tájékoztatása az elkülönített(ek)ről 

73         
ajánlott poszter kihelyezése a szoba ajtajára a megelőző és 

infekciókontroll szabályokkal 

74         
dolgozóknak védőruházat (maszk-lehetőleg FFP2, védőszemüveg, 

védőruha, kesztyű, sebészi sapka) biztosítása  

75         
egyéni védőeszközökre vonatkozó szabályokat a dolgozóknak be kell 

tartania 

76         védőfelszerelés felvétel előtt és levétel után kézfertőtlenítés 

77         
a felületek és a környezet rendszeres takarítása és fertőtlenítése 

szükséges 

78         a hulladékkezelésben résztvevőknek is védőruha szükséges 

79         
a betegek környezetében keletkező hulladék fertőző egészségügyi 

hulladéknak minősül és eszerint kell kezelni 

80 2020.04.12 EMMI X/1648-2/2020/SZOCSZOLG   a dolgozók és lehetőség szerint az igénybevevők is viseljenek maszkot 

81 2020.05.18 NNK 13305-47/2020/EÜIG Határozat 
a kijárási tilalom nem terjed ki: éjjeli menedékhelyre, a hajléktalan 

személyek átmeneti szállásához és a nappali melegedőhöz 
kapcsolódó külső férőhelyre 
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82         

a kijárási tilalom ellenére az intézmény elhagyható: indokolt esetben 
(pl.: munkavégzés, egészségügyi vizsgálat); különösen méltányolható 

helyzetben az intézményvezető külön engedélyével; az intézmény 
kertjében, udvarán történő tartózkodás céljából; fogyatékos 

személyek és pszichiátriai betegek intézménye esetén az intézmény 
által szervezett napi szabadidős tevékenységek céljából 

83         
a szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények az egészségügyi 
szolgáltatóktól kötelesek átvenni az ellátásra szoruló személyeket 

84         

új felvétel kizárólag két, 48 órakülönbséggel vett 
oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív 

eredmények birtokában, az intézményvezető külön engedélyével 
lehetséges 

85 2020.05.22 EMMI   Útmutató 
a látogatási tilalom kiterjed (egyebek mellett): szakértő, gondnok, 

gyám, hozzátartozó 

86         
az ellátottjogi képviselő elektronikus úton és telefonon tart 

kapcsolatot; ha szükségesnek tartja, felkeresheti az intézményt 

87         

az intézmények az intézmény-elhagyási tilalom fenntartása 
érdekében kötelesek mindent megtenni, mindazonáltal kényszerítő 
eszközzel az ellátottak irányába nem rendelkeznek (visszatérés, csak 

ha megoldott az izoláció) 

88         
a bejáratoknál a felhíváson túl ki kell helyezni az elérhetőségeket és 

kommunikációs csatornákat 

89         
az igénybevevők számára csomagok fogadása a megfelelő higiéniai 

szabályok mellett engedélyezett, romlandó terméket nem 
tartalmazhat 
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90         
az intézmény-elhagyási tilalom kivételi körébe tartozó esetekben a 
belépéskor szükséges az alapvető kézfertőtlenítés megtétele és a 

kézhigiéné folyamatos fenntartása 

91         
a hajléktalan személyeket segíteni kell a bevásárlásban 

(házhozrendelés, bevásárlás elvégzése, bank, posta) 

92 2020.06.03 NNK 13305-54/2020/EÜIG Határozat a látogatás lehetőségét biztosítani kell 

93         
a látogató csak azzal a gondozottal kerüljön 2 méteren belül 15 

percen túl, akit meglátogat 

94         
a látogatásra vonatkozó szabályok betartásáért és nyilvánosságra 

hozataláért az intézmény vezetője a felelős (honlapon és bejáratnál 
kifüggeszteni) 

95         csak egészséges személy látogathat 

96         
a látogatók részére szappanos kézmosás lehetőségét és/vagy 

kézfertőtlenítőszert kell biztosítani 

97         maszk viselése mellett fodrász, manikűrös, pedikűrös fogadható 

98         
vallási esemény megtartható az intézményben, szociális 

távolságtartás biztosításával 

99         

látogatásra vonatkozó részletes szabályozást kell kidolgozni (szem 
előtt kell tartani: amennyiben megoldható látogatás az udvaron, 2 

méteres távolság az egyes családok/ismerősök között, egyágyas 
szoba esetén ott is történhet a látogató fogadása, maximalizálni kell a 

látogatók számát, ágyban fekvőt maszk viselése mellett egy fő 
látogathat, a lakók kaphatnak csomagot) 

100         
új lakó felvehető, ha rendelkezésre áll 4 napnál nem régebbi 

oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív 
eredménye 
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101         
egészségügyi fekvőbeteg ellátó intézményből oro/nasopharyngealis 

törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye esetén 
vehető fel, vagy vehető vissza 

102 2020.06.14 NNK   Eljárásrend 

nem COVID-19 fertőzés miatt egészségügyi fekvőbeteg ellátó 
intézményben ellátott beteg egy oro/nasopharyngealis törletminta 
SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye esetén bocsátható ki, 

ha legalább 48 órát töltött az egészségügyi intézményben 

103         
48 óránál rövidebb kórházi tartózkodás vagy járóbeteg szakellátás 
esetén intézkedés és/vagy laboratóriumi vizsgálat nem szükséges  

104         

amennyiben két napnál hosszabb ápolás után nem áll rendelkezésre 
negatív eredményű PCR  vizsgálat, 14 napig egészségügyi megfigyelés 

alá kell helyezni az ellátottat (gyanús vagy megerősített COVID-19 
fertőzöttel ilyen gondozottat nem lehet egy helyiségben elhelyezni) 

105         

kórházban ápolt megerősített COVID-19 beteg/fertőzött szociális 
otthonban bocsátásának feltételei: meggyógyult (tünetmentessé 
vált), legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek vagy 

javulnak, radiológiai kép alapján javuló tüdőgyulladása vagy nem 
mutat eltérést, 10 nap eltelt a tünetek kezdetétől kezdve; emellett 

két, 48 órakülönbséggel vett oro/nasopharyngealis törletminta SARS-
CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye (az első mintavétel nem lehet 

korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 5. nap) 

106         

kórházi kezelést nem igénylő, de COVID-19 tüneteit mutató beteget 
amennyiben nem történik kórházi ellátás, egyágyas, komfortos 

szobákban kell elkülöníteni, több ilyen beteg esetén lehetőleg külön 
részleget kell létesíteni, külön személyzettel (az elkülönítésre 

vonatkozó rendelkezések az NNK eljárásrend alapján) 
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107         
COVID-19 tünetet mutató hajléktalan személyeket minden esetben 

egészségügyi intézményben kell ellátni 

108         
az intézményben elkülönített COVID-19 gyanús beteg és a szoros 
kontaktok mintavételezése helyben szükséges, a vizsgálatkérőlap 

kitöltése az intézet feladata 

109         
légúti fertőzésben szenvedő ellátottakkal kontaktusba kerülő 

dolgozóknak sebészi orr-szájmaszkot, védőszemüveget, védőruhát, 
kesztyűt és sebészi sapkát kell viselniük 

110         
az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó szabályokat minden 

dolgozónak be kell tartania 

111         
a COVID-19 gyanús vagy fertőzött beteg ellátása során az orvos 
elrendelése alapján dokumentáltan végzett tevékenységeket az 

eljárásrend tartalmazza 

 
 
 
További hasznos infomációkat az alábbi internetcímeken érhetnek el: 

 
Óvintézkedések magasabb kockázatú betegcsoportok számára a COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/546-ovintezkedesek-magasabb-kockazatu-betegcsoportok-szamara-a-covid-19-virus-
fertozessel-kapcsolatban 

 
Általános óvintézkedések az új koronavírus fertőzéssel kapcsolatban: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/540-altalanos-ovintezkedesek-az-uj-koronavirus-fertozessel-kapcsolatban 

 
Táppénz – információs összefoglaló: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/553-tappenz-informacios-osszefoglalo-a-covid-19-virus-fertozessel-kapcsolatban 
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Emberi szervezet védekezőképességének erősítése a COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/550-emberi-szervezet-vedekezokepessegenek-erositese-a-covid-19-virus-fertozessel-
kapcsolatban 
 
Lehetőségek kontaktszám csökkentésére – Közösségi rendezvények a COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/545-lehetosegek-kontaktszam-csokkentesere-kozossegi-rendezvenyek-a-covid-19-virus-
fertozessel-kapcsolatban 
 
Tájékoztató gyógyszerkiváltási lehetőségekről a COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/552-tajekoztato-gyogyszerkivaltasi-lehetosegekrol-a-covid-19-virus-fertozessel-kapcsolatban 

 
TAJ szám nélküli személyek járványügyi ellátása a COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/558-taj-szam-nelkuli-szemrlyek-jarvanyugyi-ellatasa 

 
Közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi szabályok az új koronavírus járvány ideje alatt: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/573-kozetkeztetesre-vonatkozo-taplalkozas-egeszsegugyi-szabalyok-az-uj-koronavirus-jarvany-
ideje-alatt 
 
Milyen fertőtlenítőszert válasszunk a koronavírus elleni védekezéshez? Mire figyeljünk a fertőtlenítőszerek vásárlásakor?: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/615-milyen-fertotlenitoszert-valasszunk-a-koronavirus-elleni-vedekezeshez-mire-figyeljunk-a-
fertotlenitoszerek-vasarlasakor 
 
A SARS-CoV-2 koronavírus elleni védekezés lehetőségei a mesterségesen szellőztetett épületekben:  
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/647-a-sars-cov-2-koronavirus-elleni-vedekezes-lehetosegei-a-mestersegesen-szelloztetett-
epuletekben 
 
Az ellátott védelme érdekében alkalmazott védőeszköz felvétele, illetve levétele (nem COVID-19 beteg ellátása): 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/650-az-ellatott-vedelme-erdekeben-alkalmazott-vedoeszkoz-felvetele-illetve-levetele-nem-
covid-19-beteg-ellatasa 
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Az igazolt koronavírus fertőzött és kórházi ellátást igénylő betegek beutalási rendje 2020.05.26-tól: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/654-az-igazolt-koronavirus-fertozott-es-korhazi-ellatast-igenylo-betegek-beutalasi-rendje-
2020-05-26-tol 
 
Dolgozó védelme érdekében alkalmazott védőeszköz használata: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/667-dolgozo-vedelme-erdekeben-alkalmazott-vedoeszkoz-pajzs-felvetele 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/668-dolgozo-vedelme-erdekeben-alkalmazott-vedoeszkoz-pajzs-levetele 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/671-dolgozo-vedelme-erdekeben-alkalmazott-vedoeszkoz-vedoszemuveg-felvetele 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/672-dolgozo-vedelme-erdekeben-alkalmazott-vedoeszkoz-vedoszemuveg-levetele 
 
Az ellátott védelme érdekében alkalmazott védőeszköz használata: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/669-az-ellatott-vedelme-erdekeben-alkalmazott-vedoeszkoz-felvetele 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/670-az-ellatott-vedelme-erdekeben-alkalmazott-vedoeszkoz-levetele 
 
Orr-garat mintavétel folyamata: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/673-orr-garat-mintavetel-folyamata 
 
Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban – 2020.06.12.: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban 
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