Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet,
Farkasgyepű

T/37-A& /2021. számú Főigazgatói utasítás
a látogatás és betegforgalom rendjéről

A COVID járványügyi megbetegedések emelkedésének kapcsán az alábbiakat rendelem el

2021.

október 29. napjától:

1. Az Intézetben látogatási tilalom lép életbe! Látogatás csak súlyos, terminális egészségi állapotú
beteg esetén, és csak

08°0-11°0

óráig írásos látogatási engedély alapján lehetséges. Az

engedélykéréseket az intézmény központi e-mail címére várjuk:

igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu
A munkanapokon 15°0 óráig beérkező kéréseket elbíráljuk, és az 1rasos, személyre és egy
alkalomra szóló engedélyek másnap a portaszolgálaton lesznek elérhetőek és jogosítanak 1 főnek
1 alkalommal belépésre. Látogatás csak ezen írásos engedély rendelkezésre állása alapján
lehetséges.
2. A betegek látogatására vonatkozó korlátozások az alábbiak:
egy beteghez egy alkalommal legfeljebb egy fő látogató mehet be - amennyiben a látogató

18 év alatti, mind a 18 év alatti látogató, mind az őt kísérő felnőtt bemehet- maximum 60

perces időtartamra.
a látogatónak védettségi igazolvánnyal vagy 48 órán belüli negatív SARS-CoV-2 PCR teszt
eredménnyel kell rendelkeznie, kivételt képez ez alól a felnőtt kíséretében érkező

16

év

alatti látogató. Ezen kritériumok ellenőrzése a portaszolgálat feladata, ezek hiányában a

beléptetés elutasítható.
látogatónak 3 rétegű sebészi, FFP2, FFP3, vagy ezzel azonos besorolású maszkot kell viselnie.
a SARS-CoV-2 fertőzés miatt kezelt betegek - a kapcsolattartás jogára vonatkozó esetek
kivételével - nem látogathatóak.

3.

egészségügyi

Az

intézménybe

belépni

kívánó

személyek

testhőmérsékletét

a

digitális

érintésmentes lázmérővel meg kell mérni. A látogatók, az egészségügyi személyzet és a szállítók
hőmérséklet

mérése

a

portaszolgálat

feladata.

Ellenőrzés

értékelés:

amennyiben

a

mért

hőmérséklet 37,8 °C felett van, a személy nem léphet be az intézmény területére (csak orvosi
ellátás céljából).
4. A betegek részére küldött csomagokat a portán kerülnek összegyűjtésre. Munkanapokon kettő
alkalommal (10 és 14 órakor), munkaszüneti napon egy alkalommal (10 órakor) kerülnek az
osztályokra ezen csomagok felszállításra. Ezek figyelembe véve kérjük kerüljék a romlandó
élelmiszerek, törékeny és értékes dolgok csomagba való helyezését. A csomagokért felelősséget
nem vállalunk. A csomagokat kérjük pontos névvel és osztály feltüntetésével megjelölni.
5. Az ambulanciára, járóbeteg ellátásra és osztályos felvételre érkező beteg indokolt esetben egy
kísérővel engedhető be az Intézet területére.
6. A járóbeteg ellátásra és oltásokra érkező személyek és látogatók parkolása a külső parkolóban
lehetséges, kivétel ez alól a mozgásában korlátozott személy és kísérője, őket tájékoztatni kell a
belső parkolási rendről.
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Farkasgyepű

Jelen utasítás visszavonásig érvényes, hatályba lépésével a

T/37-13/2021.

hatályát veszti.

Farkasgyepű, 2021. október 29.
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