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Dátum Kiadó Hivatkozási szám Dokumentum címe Feladat 

1. 2020.03.18 
EMMI 

IJSZ 
    

jogvédelmi képviselők elérhetőségének biztosítása az 
intézményekben 

2. 2020.03.29 EMMI X/1648-1/2020/SZOCSZOLG 

Figyelemhívás gyanús 
vagy fertőzött 

betegekhez kapcsolódó 
izolációs feladatokra 

gyanús esetek elkülönítése a betegszobában 

3.         további helyiségek átalakítása izolációs célra 

4.         
lehetőség szerint az izolációs helyiség bejáratát zsilipelésre 

alkalmassá kell tenni 

5.         
szükség esetén konzultálni az illetékes járványügyi hatósággal az 

oxigénpalackok biztosítása érdekében, amennyiben rendelkeznek 
annak kezeléséhez megfelelő szakértő humánerővel 

6. 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 

7.         csoport vagy személy kijelölése, aki a megelőzésért felelős 
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8.         

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 

9.         

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) 

10.         ápolási feladatok oktatása - jelenléti ív és dokumentált beszámoló 

11.         bejáratoknál tájékoztató kihelyezése a látogatási tilalomról 

12.         
aki bemegy (kivétel - pl.: ügyintézést végző személy) a tünetekről 

tájékoztatni kell 

13.         
gondoskodni kell, hogy az intézményben dolgozók és oda belépők 

megfelelő kézfertőtlenítést végezzenek 

14.         
amennyiben lehetséges, minden szobában és azokon kívül is 

alkoholos kézfertőtlenítő-adagolókat kell elhelyezni 

15.         
biztosítani kell a szappant és a papírkéztörlőt (ha ez nincsen, akkor 
minimum napi 4x kell cserélni a törülközőt és az igénybevevőknek 

saját használatú kell) 

16.         
az intézménybe visszatérőknél ellenőrizni kell, hogy nem állnak-e fent 

esetleg COVID-19 tünetei 
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17.         

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 

18.         
tüneteket mutató dolgozók nem dolgozhatnak (+értesítsék a 

háziorvosukat) 

19.         
ki kell jelölni a kizárólag gyanús vagy megerősített betegek 

ellátásában résztvevő dolgozókat 

20.         
a dolgozók kerüljék a tömegközlekedést, a zsúfolt tereket és a más 

emberekkel való találkozást 

21.         
az igénybevevők látogatása során is figyelni kell a megfelelő 

távolságtartásra, de oda kell figyelni a társas igényeikre is 

22.         
célszerű kapcsolatot kialakítani a területileg illetékes 

népegészségügyi hatósággal és a közelben lévő kórházak 
infekciókontroll szakembereivel 

23.         teendők tüneteket mutató igénybevevőkkel: 

24.         
értesíteni az orvost - NNK eljárásrend alapján jár el + dönt, hogy 

kórházba menjen-e 

25.         ha nem kórház: izolálni kell - helyben történik a mintavétel 

26.         minden dolgozó tájékoztatása az elkülönített(ek)ről 

27.         
ajánlott poszter kihelyezése a szoba ajtajára a megelőző és 

infekciókontroll szabályokkal 

28.         
dolgozóknak védőruházat (maszk-lehetőleg FFP2, védőszemüveg, 

védőruha, kesztyű, sebészi sapka) biztosítása  

29.         
egyéni védőeszközökre vonatkozó szabályokat a dolgozóknak be kell 

tartania 

30.         védőfelszerelés felvétel előtt és levétel után kézfertőtlenítés 

mailto:modszertan@szeretetszolgalat.hu


 
 
 
 

 
Katolikus Szociális Módszertan 
 

 
 

Postai cím: 1406 Bp. Pf.: 6. 
E-mail: modszertan@szeretetszolgalat.hu 

www.szeretetszolgalat.hu 

31.         
a felületek és a környezet rendszeres takarítása és fertőtlenítése 

szükséges 

32.         a hulladékkezelésben résztvevőknek is védőruha szükséges 

33.         
a betegek környezetében keletkező hulladék fertőző egészségügyi 

hulladéknak minősül és eszerint kell kezelni 

34. 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 

35.         
48 óránál rövidebb kórházi tartózkodás vagy járóbeteg szakellátás 
esetén intézkedés és/vagy laboratóriumi vizsgálat nem szükséges  

36.         

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) 

37.         

kórházban ápolt megerősített COVID-19 beteg/fertőzött szociális 
otthonba bocsátásának feltételei: meggyógyult (tünetmentessé vált), 

legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek vagy javulnak, 
radiológiai kép alapján javuló tüdőgyulladása, vagy már 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 megjelenélsét követő 5. nap) 
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38.         

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

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

vonatkozó rendelkezések az NNK eljárásrend alapján) 

39.         
COVID-19 tünetet mutató hajléktalan személyeket minden esetben 

egészségügyi intézményben kell ellátni 

40.         
az intézményben elkülönített COVID-19 gyanús beteg és a szoros 
kontaktok mintavételezése helyben szükséges, a vizsgálatkérőlap 

kitöltése az intézet feladata 

41.         
légúti fertőzésben szenvedő ellátottakkal kontaktusba kerülő 

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

42.         
az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó szabályokat minden 

dolgozónak be kell tartania 

43.         
a COVID-19 gyanús vagy fertőzött beteg ellátása során az orvos 
elrendelése alapján dokumentáltan végzett tevékenységeket az 

eljárásrend tartalmazza 

44. 2020.07.30 EMMI X/2860/2020 SzOCSZOLG 

Tájékoztatás, és 
intézkedés kérése 
védőfelszereléssel 

kapcsolatban 

1 havi védőeszköz raktározása 

45. 2020.09.07 NNK 42935-2/2020/EÜIG 
Korlátozási 

intézkedések 
bevezetése 

I. látogatási tilalom elrendelése minden szakosított ellátást nyújtó 
szociális intézményben 

46.         
végstádiumú beteg esetében (ha nem COVID-19 fertőzött) felmentés 

adható, védőöltözet használata kötelező 
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47.         
vonatkozik az intézmények működési hatósági és szakértői 

ellenőrzésére 

48.         
nem vonatkozik a járványüggyel kapcsolatos ellenőrzésre, és az 

ellátottak szakértői vizsgálatára 

49.         
II. intézményelhagyási tilalom: nem vonatkozik munkavégzés esetén, 

eü ellátás esetén 

50.         
méltányolható fogyatékos személyeket ellátó otthonok esetében a 

napi szabadidős tevékenység eltöltése idején 

51.         
III. új ellátott felvétele esetén: 5 napon belüli 2 darab 48 órás 

különbséggel végzett negatív leletű PCR teszt 

52. 2020.09.08 EMMI 1/2020/IX.08. 

Utasítás az 
egészségügyi, szociális, 
köznevelési ágazatba 

tartozó szakmai tárgyú 
rendezvények 
megtiltásáról 

személyes megjelenéssel tartandó rendezvények nem lehetnek, csak 
online 

53.         
a közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, online módon nem 

megtartható rendezvények, megfelelő járványügyi megelőző 
intézkedések mellett tartható meg 

54. 2020.09.08 EMMI II./9595/2020/KOZIG   
személyes megjelenéssel tartandó rendezvények nem lehetnek, csak 

online 

55.         
a közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, online módon nem 

megtartható rendezvények, megfelelő járványügyi megelőző 
intézkedések mellett tartható meg 

56. 2020.09.18   431/2020(IX.18.) Kr. 
A járványügyi 

készültségi időszak 
védelmi 

Kötelező maszkot viselni, úgy, hogy az orrot+szájat eltakarja! 
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intézkedéseiről. 

57.         
Szociális intézményben: dolgozóknak, az ellátottakkal való kapcsolat 

esetén, vagy ha tartósan 1,5m-en belül helyezkedünk el. 

58.         Ellátottaknak kötelező: közösségi programokon, közösségi terekben. 

59.         
A szolgáltató felelőssége, hogy az előírt módon viseljék az 

intézményen belül a munkavállalók, és az ellátottak. 

60.         Ellenőriz: kormányhivatal, rendőrség. 

61. 2020.09.18   433/2020. (IX.18.) Kr 

A térítési díj ellenében 
igénybevehető egyes 

egészségügyi 
szolgáltatások térítési 

díjáról szóló 
284/1997.(XII.23.) 
Kormányrendelet 

módosításáról 

09.21-től hatályos: a SARS CoV-2 RT PCR vizsgálat+mintavétel, 
amennyiben nem vehető igénybe az egészségbiztosítási alap: 19.500 

Ft-ba kerül 
10.01-től hatályos: az influenza elleni védőoltás 2020, és 2021-ben 

ingyen igényelhető 

62. 2020.09.21 NNK eljárásrend 

Eljárásrend a 202. 
évben azonosított új 

koronavírussal 
kapcsolatban 

(követendő járványügyi 
és infekciókontroll 

szabályok) 

1:kórokozó ismertetése                                                                                       
2: teendők a beteggel:jelentési kötelezettség a háziorvos/vagy fekvő 

beteg ellátó intézményrendszeréből az OSZIR-ba                                                                                                

63.         
klinikai kritériumok: köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen kezdetű 

szaglásvesztés, ízérzés hiánya, vagy romlása       
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64.         

epidemiológiai kritérium: a tünetek kezdetét megelőző 14 napban 
szoros kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel VAGY!! a 

tünetek megjelenését megelőző 14 napban olyan bentlakásos 
szociális/egészségügyi intézmény lakója, dolgozója volt, ahol az új 

koronavírus szempontjából veszélyeztetett személyeket gondoznak, 
vagy igazolt járvány zajlik 

65.         
diagnosztikus képalkotó kritérium:COVID-19 fertőzésrere jellemző 

radiológiai eltérés áll fenn 

66.         
laboratóriumi kritérium:SARS-CoV-2 nukleinsav kimutatása klinikai 

mintában 

67.         Esetek osztályozása: 

68.         
gyanús eset: akire teljesülnek a klinikai kritériumok/akinél az orvos 

COVID-19 fertőzést gyanít 

69.         
valószínűsített eset: minden olyan eset, akinél fennáll az 

epidemiológiai kapcsolat/akinél teljesül a diagnosztikus-képalkotó 
kritérium 

70.         megerősített eset: akire teljesül a laboratóriumi kritérium 

71.         Elkülönítés: 

72.         gyanús, enyhe tünetekkel rendelkezők 

73.         valószínűsített, és megerősített esetek, enyhe tünetek esetén 

74.         kórházba utalás az orvos dolga az aktuális beutalási rend szerint. 

75.         PCR vizsgálat szükséges: 

76.         fertőzésre gyanús betegnél 

77.         
a klinikai kritériumok esetében, vagy a diagnosztikus kritérium 

esetében, 

78.         és 

79.         epidemiológiai kritériumok egyikének megléte,  
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80.         vagy szakellátásra szorultság 

81.         vagy betegellátásban résztvevő dolgozó 

82.         
vagy a tüneteket megelőző 14 napban olyan bentlakásos intézmény 
lakója/dolgozója volt, ahol kockázati csoportba tartozó személyeket 

gondoznak. 

83.         infekció kontroll: 

84.         Korai felismerés+elkülönítés: 

85.         azonnal sebészi szájmaszk a gyanús betegre+elkülönítés 

86.         
elkülönítés szempontjai: jól szellőztethető, egyágyas helység, ajtó 

csukva! 

87.         
megerősített COVID-19 fertőzés esetében a kohorsz együttes 
izolációja megengedett, ágyuk 1,5méternél távolabb legyen 

egymástól 

88.         
megerősített fertőzött, aki tünetmentes ne legyen gyanús esettel egy 

kórteremben/szobában 

89.         
az elkülönítettet tájékoztatni kell a fertőzéssel, a betartandó 

óvintézkedésekkel kapcsolatban, hogy indokolatlanul nem hagyhatja 
el a helységet, ha kimegy szájmaszkot kell hordania(pl: vizsgálat) 

90.         
csak az ellátásban résztvevő egészségügyi dolgozók léphetnek be, 

egyéb dolgozók létszámát minimumra kell csökkenteni 

91.         Óvó-védő rendszabályok:  

92.         
cseppfertőzéssel, légúti terjedéssel, közvetlen, közvetett kontaktussal 

terjedő fertőzések megelőzésére: 

93.         
kézhigiénés gyakorlat: 5momentum, és a védőeszköz felvétele 

előtt+levétele után 

94.         
egyéni védőeszközök használata: FFP2, védőruha, kesztyű, 

arcpajzs/szemüveg, sebészi sapka 
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95.         
aeroszol képződéssel járó beavatkozások: jól szellőző helységben; 

FFP3, védőruha, kesztyű, arcpajzs/szemüveg, sebészi sapka 

96.         
betegellátás során alkalmazott eszközök egyszer használatosak 

legyenek 

97.         Környezet-, és eszközfertőtlenítés, textíliák+hulladék 

98.         folyamatos fertőtlenítés-virucid szerrel 

99.         zárófertőtlenítés 

100.         folyamatos szellőztetés 

101.         eszközök fertőtlenítése/sterilizálása 

102.         szennyes olvadózsákba fertőtlenítő mosásveszélyes hulladék kezelés 

103.         dolgozók oktatása 

104.         teendők a beteg környezetében 

105.         kontaktusba került személyek felkutatása 

106.         mikrobiológiai szűrővizsgálat 

107.         
A COVID-19 fertőzéssel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén 2 

negatív PCR teszttel nem oldható fel a 10 nap!!! 

108.         
Amennyiben az eü/szociális ellátórendszerben 

gondozottnál/dolgozónál a szoros kontaktust követő 10 napon belül 
tünetek jelentkeznek, akkor valószínűsített esetnek minősülnek! 

109.         Járványügyi megfigyelés 

110.         
tünetmentes személyt: ha valószínűsített, vagy megerősített beteggel 

szoros kapcsolatba lépett 

111.         szoros kontaktok: otthonukban 10napra 

112.         nem oldható fel 2 PCR-rel!! 

113.         
Ha a járványügyi zárlat alatt a COVID-19-re jellemző klinikai tünetek 

jelentkeznek, valószínűsített esetnek kell tekinteni a kontakt 
személyt! 

mailto:modszertan@szeretetszolgalat.hu


 
 
 
 

 
Katolikus Szociális Módszertan 
 

 
 

Postai cím: 1406 Bp. Pf.: 6. 
E-mail: modszertan@szeretetszolgalat.hu 

www.szeretetszolgalat.hu 

114.         
Ha a járványügyi zárlat alatt a laboratóriumi vizsgálat igazolja a 

COVID-19 fertőzést, akkor a kontakt személyt megerősített esetnek 
kell tekinteni! 

115.         
Járványügyi megfigyelés leteltekor nem szükséges az intézkedés alá 

vont személynél laboratóriumi vizsgálatot végezni!! 

116. 2020.09.22 EMMI   

Eljárásrend a 
koronavírus 

terjedésének 
megelőzésére, és a 

kockázatok 
csökkentésére a 

szociális szakosított 
ellátást nyújtó, a 

gyermekek átmeneti 
gondozását nyújtó, a 

gyermekvédelmi 
szakellátást biztosító 

intézmények és 
javítóintézetek részére 

Minden ellátási forma esetében szükséges: informálódni az 
információs portálokon, tájékoztatni a gondozottakat, és a 

dolgozókat.                                                            

117.         

A látogatási tilalom alóli kivételek: járványüggyel kapcsolatos 
hatósági, és szakértői ellenőrzések; fogyatékos személyek 

alapvizsgalata, és szakértők; ellátottjogi képviselő-akár előzetes 
bejelentés nélkül is; végstádiumban lévő betegektől való 

elbúcsúzásra irányuló látogatás, felekezethez meggyőződéshez 
tartozó végtisztesség céljából való látogatás az intézmény által 
elrendelt, és biztosított higiénés szabályok mellett (védőruha, 

kesztyű, maszk...).                               
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118.         

Az intézményelhagyási tilalom érdekében az intézmény köteles 
mindent megtenni, de kényszerítő eszköz nincs az ellátottakkal 
szemben. Az önkényes intézményelhagyót az intézmény akkor 

köteles visszaengedni, ha az elkülönítést meg tudja oldani, vagy a 
visszatérő ellátott rendelkezik 2 db 48 óra különbséggel levett PCR 

vizsgálat negatív leletével. 

119.         
A hozzátartozó is dönthet úgy, hogy otthonában gondozza az 

ellátottat, a visszatérés feltétele 2 db 48 óra különbséggel levett PCR 
vizsgálat negatív lelete. 

120.         
Saját otthonából, vagy kórházból bekerülő ÚJ ellátott is rendelkezzen 

5 napon belüli, 2 db 48 órás különbséggel végzett PCR negatív 
leletével. 

121.         
Figyelemfelhívó tábla a bejáratnál: látogatási, int. Elh. tilalomra 

vonatkozóan+a kapcsolattartás lehetőségei 

122.         
Áru beszállítás lehetséges(halaszthatatlan): az udvaron, vagy külön 

helységben, az épületrészt fertőtleníteni kell utána. 

123.         
Karbantartás, hibaelhárítás lehet, ha halaszthatatlan. Az intézmény 

munkatársa segítse, utána fertőtlenítés! 

124.         Műszakra jelentkező dolgozók: hőmérés, nyilatkozat. 

125.         
Izolációra felkészülni, terv ismertetése a gondozottakkal, dolgozókkal. 

A személyi és tárgyi feltételek figyelembe vételével!!! Izolációt nem 
igénylő ellátott esetében TILOS szobakarantént elrendelni!!! 

126.         
Kapcsolattartás biztosítása: elektronikusan, online, telefonon, külön 
helységben, ha kell tanítani a gondozottat, ha lehet felügyelet nélkül 

legyen a kapcsolatfelvétel idején. 

127.         Ellátottjogi képviselővel is tarthat kapcsolatot. 
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128.         
Csomagok átvétele: higiénés rendszabályok betartása mellett, 

romlandót NEM tartalmazhat. 

129.         Levegőztetés, mozgatás. 

130.         
Infekciókontroll: kiegészül azzal, hogy, ha szükséges az intézmény 

vezető vegye fel a kapcsolatot a területileg ill. alapellátást biztosító 
orvosi ügyelettel a szakkérdések eldöntésében. 

131.         
Készpénzfizetés, helyett utalással intézzék a fizetésre kötelezettek a 

térítési díjat. 

132.         Alkohol megvonási tünetek kezelése orvos utasítása szerint. 
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