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1. Bevezető
A hajléktalan emberek – a magas átlagos életkor, a gyakran nagyon rossz
általános egészségi állapot és a hajléktalanellátó intézmények jelentős részére
jellemző zsúfoltság miatt – a járvány terjedése és annak kockázatai tekintetében is a
kiemelten veszélyeztetettek csoportjába tartoznak. A gyakori felsőlégúti
megbetegedések és általános legyengültség miatt a koronavírus-fertőzés tüneteinek
az észlelése is nehezebb a hajléktalan emberek körében. A hajléktalan emberek
védelme általában a fővárosi járványügyi intézkedések szempontjából is kulcskérdés.
Megfelelő védelem hiányában a fertőzöttek száma kiemelkedően gyorsan
multiplikálódhat, ami egyaránt jelentős veszélyt jelent a hajléktalan emberekre és a
velük dolgozókra.
Tekintettel a vírus terjedéséről rendelkezésre álló ismeretekre, ideértve különösen a
Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendjében foglaltakat, nem a
potenciálisan fertőzött személyekkel való egy légtérben tartózkodás, hanem a
huzamosabb (15 percet meghaladó) 2 méteren belüli tartózkodás jelenti a legnagyobb
veszélyt. Ezért alapvető fontosságú a vírus megelőzésével kapcsolatban a társas
érintkezések csökkentése és a zsúfoltság enyhítése.
A kockázatokat és a védekezés alapvető irányait a következő táblázat foglalja össze:

Kockázat

Védekezés

Zsúfoltság enyhítése
Zsúfoltság

Rendszerszerű rizikószűrés

Társas távolságtartás

Higiénés szabályok szigorú
betartása

Mobilitás

Mobilitás korlátozása

Takarítás, fertőtlenítés,
szellőztetés

Idős kor és meglévő
krónikus betegségek

Kiemelkedően
veszélyeztetett
hajléktalan emberek
fokozott védelme

Hivatalos esetdefiníciónak meg
nem felelő, de releváns tüneteket
mutató ügyfelek megelőzőelkülönített elhelyezése

A fertőzések megelőzésére szolgáló intézkedések mellett fel kell készülni a járvány
terjedése esetén szükséges intézkedésekre is, és mindezek során kiemelt figyelmet
kell fordítani azokra, akik az idős koruk vagy meglévő krónikus betegségük miatt egy
esetleges fertőződés esetén az átlagosnál sokszorosan nagyobb valószínűséggel
halnának bele abba.
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A Covid-19 fertőzöttek halálozási rátája korcsoport és meglévő betegségek szerint
Korcsoport (év)
80+

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

0-9

Halálozási ráta, %

14,8

8

3,6

1,3

0,4

0,2

0,2

0,2

-

30 évesekhez viszonyítva

74x

40x

18x

6,5x

2x

1x

1x

1x

-

Szív- és
érrendszeri
betegség

Cukorbetegség

Krónikus
légzőszervi
betegség

Magas
vérnyomás

Rák

nincs
meglévő
betegség

Halálozási ráta, %

10,5

7,3

6,3

6

5,6

0,9

Alapesthez viszonyítva

11,7x

8,1x

7x

6,7x

6,2x

1

Forrás: WHO. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); The Novel Coronavirus
Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel
Coronavirus Diseases (COVID-19) - China, 2020. China CDC Weekly, 2020, 2(8): 113-122.

Az alábbi javaslatok a hozzáférhető központi kormányzati – a Nemzeti
Népegészségügyi Központ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott –
határozatok, útmutatások és javaslatok, a hajléktalanellátó szervezetek által saját
hatáskörben bevezetett és a Közép-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat
által összegyűjtött intézkedések, valamint az elérhető külföldi ajánlások és protokollok
feldolgozása és a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársaival folytatott
egyeztetések alapján kerültek összeállításra.
Amennyiben a kötelező erejű központi kormányzati dokumentumok a javaslatok
bármelyikétől eltérő előírásokat tartalmaznak, azokat szükséges betartani. A
javaslatok a védekezés feltétlenül indokolt minimális szintjét igyekeznek
meghatározni, ezért értelemszerűen nem kívánják felülírni azoknak az
intézményeknek a gyakorlatát sem, amelyeknek lehetősége van azoknál szigorúbb
védekező intézkedések bevezetésére és fenntartására.
A járványügyi helyzet vagy a központi kormányzati iránymutatások változása esetén
az ajánlásokat frissítését tervezzük.
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2. Az EMMI általános útmutatója a szociális alapszolgáltatások
részére
Az alábbiakban az Emberi Erőforrások Minisztériumának az „Útmutató a koronavírus
terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális
alapszolgáltatásokban” (2020.III.18.) c. dokumentumának a „Minden ellátási forma
esetében szükséges” alcímének a tartalmát közöljük.
Minden ellátási forma esetében szükséges:
•

A szolgáltató
o folyamatosan tájékozódjon a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett
információkról (www.koronavirus.gov.hu),
o kövesse nyomon az Operatív Törzs bejelentéseit,
o a hozott intézkedésekről informálja az ellátottakat és a dolgozókat,
o a felemerülő kérdésekre adjon választ, valamint
o minden információt adjon át arról, hogy mit tehetnek az ellátottak és a
dolgozók maguk és a környezetük védelme érdekében.

•

A munkatársak fokozottan figyeljék az ellátást igénybevevők esetében a tünetek
megjelenését, és haladéktalanul legyenek az ellátást igénybevevő segítségére a
háziorvossal történő telefonos kapcsolatfelvételben.

•

A szolgáltatást igénybevevő személyek figyelmét fel kell hívni, hogy a vészhelyzet
időtartama alatt lehetőség szerint ne hagyják el saját otthonukat, a személyes
találkozásokat minimalizálják az ellátásukat segítő hozzátartozókra, segítő
szakemberekre és a rokonokkal, ismerősökkel való kapcsolattartást elsősorban
telefonon és elektronikus úton valósítsák meg.

•

Minden alapszolgáltatás esetében szükséges az ellátottakkal való rendszeres
telefonos kapcsolatfelvétel és helyzetükről, állapotukról való érdeklődés, valamint
a szükséges segítségnyújtás felajánlása.

•

Az egyes alapszolgáltatások adminisztrációjának egyszerűsítéseként –
higiéniai szempontok miatt – a napi igénybevételt igazoló ellátotti aláírás nem
szükséges a vészhelyzet ideje alatt. Az adminisztrációs kötelezettség az ellátotti
aláírás elhagyásán túlmenően változatlanul fennáll a KENYSZI-ben történő
rögzítéssel együtt. Lényeges, hogy minden igénybevevő abban az ellátási
formában kerüljön rögzítésre továbbra is, amelyre a megállapodása szól, és ezen
ellátási formára vonatkozóan történjen meg a KENYSZI jelentés (pl. aki nappali
ellátást vesz igénybe, az továbbra is nappali ellátott marad, de a járványra való
tekintettel az ellátásbiztosításának módja és tartalma változik).

6

•

Az alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti dokumentáció
(szakvélemények, orvosi papírok, stb.) bekérésétől el lehet tekinteni, a
jogosultság vizsgálatát (pl. gondozási szükséglet vizsgálata) nem kell
elvégezni a vészhelyzet ideje alatt. A vészhelyzet visszavonását követően –
amennyiben az ellátott a továbbiakban is igényli az ellátást – a dokumentumokat
be kell szerezni, és a jogosultság vizsgálatot le kell folytatni.

[Az EMMI útmutatójából átvett szövegrész vége]
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3. Alapelvek és általános intézkedések
3.1. Együttműködés
•

A jelenlegi helyzetben a szokásosnál is fontosabb, elengedhetetlen a
hajléktalanellátásban
dolgozó
szervezetek
szoros,
jóhiszemű
együttműködése és kölcsönös segítségnyújtása.

•

Ellátásszervezési szempontból szintén alapvető fontosságú – az intézmények
működésével kapcsolatos szabályok gyors változásaira is tekintettel – az
információk egymás közötti megosztása.1

•

A férőhely-kihasználtsági adatokra vonatkozó szokásos adatszolgáltatáson túl
indokolt a nappali melegedők és az éjjeli menedékhelyek szolgáltatásaihoz való
hozzáférés aktuális szabályairól, az ellátások esetleges korlátozásáról vagy
szüneteltetéséről, lehetőség szerint külön a megelőző-elkülönítő jellegű
elhelyezés kapacitásairól és azok kihasználtságáról, valamint a koronavírusgyanú miatt történt járványügyi intézkedésekről napi tájékoztatást nyújtani
elektronikus formában a Diszpécser Szolgálatnak az diszpecser@menhely.hu
email-címen.

•

A szállást nyújtó intézményekben élők mobilitásának a korlátozása és
ellenösztönzése kapcsán felmerülő és saját erőforrásaikból nem kielégíthető
étkeztetési többletszükségleteket (vagy mások számára felajánlható
kapacitásaikat) az ellátó szervezetek szintén a Diszpécser Szolgálatnak tudják
jelezni.

3.2. Társas távolságtartás
•

Az intézmény működésének,

•

a használt épület berendezésének, vagyis

•

az asztalok, székek, ágyak elrendezésének,

•

a „beengedés”, az étkeztetés és az étkezés rendjének,

•

a szolgáltatás megszervezésének,

•

a társas érintkezés normáinak és

•

a megszokásoknak

az ÁTFOGÓ ÁTALAKÍTÁSA és annak folyamatos kontrollja
•

a testi érintkezés és a 15 percet meghaladó, egymástól 2 méternél közelebbi
tartózkodás megelőzése és visszaszorítása érdekében.

1

Az itt olvasható javaslatok is szervezetközi együttműködésben, a Közép-magyarországi Diszpécser
Szolgálat által összegyűjtött intézményi gyakorlatokra tekintettel, külföldi partnerszervezetek által soron
kívül megküldött tájékoztatásokat is felhasználva, önkéntesek bevonásával készült.
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3.3. Kézmosás, takarítás, fertőtlenítés, szellőztetés
•

A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos szappanos
kézmosás.

•

Indokolt előírni a kötelező kézfertőtlenítést vagy alapos kézmosást az
intézménybe való belépéskor.

•

Érintés nélkül használható vírusölő hatású alkoholos kézfertőtlenítőszer adagolók
kihelyezése az intézmény közösségi tereibe.

•

A kézmosás és kézfertőtlenítési lehetőség folyamatos biztosítása a vizes
egységekben. Ajánlott a fertőtlenítő hatású folyékony szappan biztosítása, mert
ennek alkalmazásával egy fázisban végezhető el a kéztisztítás és a
kézfertőtlenítés.

•

Textiltörülközők helyett papírtörülközők használata.

•

Gyakori szellőztetés – ha az időjárás lehetővé teszi, folyamatosan.

•

A legtöbb, egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer hatásos a koronavírus ellen.
Takarításhoz virucid hatással rendelkező készítmények használata javasolt.

•

Kiemelten fontos a kézzel gyakran érintett felületek fertőtlenítése, lényegében
folyamatosan (óránként). Ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, csapok, asztallapok,
villanykapcsolók, széktámlák, stb.) Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az
alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.

•

Nehezen tisztítható textiltárgyak (pl. függöny, terítő) eltávolítása.

•

A vizes egységek padló és csempe falburkolatainak, valamint klórálló burkolattal
ellátott helyiségek padló burkolatainak rendszerszerű gyakori fertőtlenítésére a klór
tartalmú készítmények is alkalmazhatók, abban az esetben, ha a készítmény
címkéjén a virucid hatás, illetve a virucid hatás létrejöttéhez az alkalmazási
paraméterek a használati utasításban fel vannak tüntetve.

•

A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemotermodezinfekciós mosási eljárással történhet.

•

A pamutszálas textília tisztítására mind a két mosási eljárás alkalmazható. A
termodezinfekciós mosási eljárás 90-95°C hőmérsékleten normál, általános
mosószer alkalmazása mellett történik. Ebben az esetben a fertőtlenítő hatást a
magas hőmérséklet biztosítja.

•

Kevertszálas textíliák esetében az alacsonyabb hőmérsékleten és fertőtlenítő
hatású mosószer alkalmazásával történő úgynevezett gépi kemotermodezinfekciós mosási eljárás alkalmazható.
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3.4. Tájékoztatás és bevonás
•

Fontos, hogy mindenki: a munkatársak és a szolgáltatások igénybe vevői egyaránt
értsék a közös felelősségüket saját maguk és egymás védelmében.

•

Ennek érdekében fontos és indokolt bevonni a szolgáltatások igénybe vevőit is
az elővigyázatossági, viselkedési szabályok betartásával – többek között a
takarítással, fertőtlenítéssel, folyamatos tisztán tartással – kapcsolatos feladatok
elvégzésébe.

•

Közérthető, nagyméretű plakátok elhelyezése az intézmény összes
helyiségébe, amelyek folyamatosan emlékeztetik a szolgáltatás igénybe vevőinek
és a munkatársak figyelmét a kézmosás és egyéb egyéni szintű megelőző
viselkedési szabályok fontoságára.

•

A plakátokat olyan felületekre lehet kihelyezni, amelyek rendszeres fertőtlenítése
nem indokolt. Fürdőszobákban szintén indokolt kihelyezni plakátokat oly módon
(laminálva), hogy azok tisztítása megoldható legyen.

•

A szokásos – kézmosással, köhögéssel és tüsszögéssel, fej érintésével, társas
érintkezéssel – kapcsolatos szabályokon túl indokolt felhívni a figyelmet a
guberálás, kukázás, egy pohárból vagy üvegből ivás, cigaretták megosztása,
csikkezés, stb. veszélyeire!

•

A fentiek során fontos a szolgáltatás igénybe vevőinek a folyamatos és visszatérő
szóbeli tájékoztatása a bevezetett vagy kilátásba helyezett szabályokról és azok
indokairól.

•

Hasonlóképpen fontos a munkatársak teljes körű és folyamatos tájékoztatása,
valamint a munkatársak tapasztalatainak, igényeinek, visszajelzéseinek a
megosztására szolgáló csatornák működtetése.

3.5. Munkatársak védelme – munkaszervezés
•

A munkatársak védelme magától értetődő prioritás, és ezen kívül az ellátás
biztosításának is alapkövetelménye.

•

A 60 év feletti vagy krónikus beteg munkatársaknak lehetőséget kell biztosítani
a „kontaktus nélküli” munkavégzésre (távolból is végezhető feladatok elvégzése,
adminisztráció, telefonos segítségnyújtásban történő részvétel, stb.), ha ez nem
lehetséges, akkor a munkavégzés felfüggesztésére.

•

Általában előnyben kell részesíteni a 60 éven aluli munkavállalók beosztását.
Törekedni kell a 60 éven felüli, meglévő, kockázati tényezőt jelentő betegségekkel
(szív- és érrendszeri megbetegedések, magas vérnyomás, vesebetegség,
cukorbetegség, krónikus légzőszervi problémák, daganatos betegség) élő
munkatársak kiváltására.

•

A távolról is végezhető munkák esetében indokolt előírni az otthoni
munkavégzést.
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•

A távolról nem végezhető, de mellőzhető vagy a társas érintkezések
visszaszorítására irányuló alapelvekre tekintettel ellenjavalt munkákat érdemes
felfüggeszteni, halasztani, ez alól az érintett munkatársakat átmenetileg
felmenteni.

•

Az intézmények közötti átfertőződés megelőzése érdekében kiemelten fontos,
hogy egy-egy munkatárs ne dolgozzon több intézményben.

•

Az munkatársak beosztását érdemes állandó, fix együtt dolgozó csoportok
kialakítására törekedve kidolgozni, a munkatársak közötti fertőződés esélyének a
csökkentése érdekében.

•

A munkaerőkapacitás ellátást veszélyeztető, súlyos és máshogyan nem kezelhető
hiányának esetén fel lehet felvenni a kapcsolatot
o a kerületi önkormányzatokkal, amelyek közül több aktívan gyűjt
önkénteseket a koronavírus-járvány miatt megnövekedett feladatokkal
kapcsolatban;
o A Város Mindenkié csoporttal, akik kifejezetten a hajléktalanellátásban a
koronavírus-járvány miatt előrelátható helyzetek kezelésének az
elősegítése
érdekében
toboroznak
önkénteseket.
Elérhetőség:
avarosmindenkie@gmail.com; 0620-770-3397

•

A válsághelyzet krízis pszichikai terheivel kapcsolatban, ha pszichológiai segítség
az adott intézményben nem elérhető vagy a kapacitások kimerültek, érdemes lehet
felvenni a kapcsolatot azzal a kezdeményezéssel, amelynek keretei között
önkéntes segítő szakemberek – pszichológusok, pszichiáterek, mentálhigiénés
szakemberek – nyújtanak segítséget online vagy telefonon keresztül (maximum 35 alkalom alkalommal). Elérhetőség: http://pszi.hu/probonopszichologus/

3.6. Munkatársak védelme – védőfelszerelés
•

A szolgáltatások igénybe vevőivel (is) kerülendő a közvetlen testi érintkezés;
amennyiben ez elkerülhetetlen (pl. csak részben járóképes ember támogatása
esetén), akkor műanyag kesztyűben történjen. Általában is javasolt a műanyag
kesztyű használata legalább a nappali melegedők, éjjeli menedékhelyek és az utcai
szociális munka esetében.

•

A hajléktalanellátásban dolgozó munkatársak számára javasolt a szájmaszk
viselése.

•

Az orvosi (sebészi) maszkok – elsősorban – az alászívás, vagyis amiatt, hogy azok
nem illeszkednek az arcra, nem nyújtanak megbízható védelmet a koronavírus
fertőződés ellen a viselőjének, viszont jelentős védelmet biztosítanak mindazok
számára, akikkel a viselőjük kapcsolatba kerül.

•

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapjáról elérhető – az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága által készített –
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tájékoztatása a szájmaszkok által elérhető védelem biztosítását javasolja a légúti
tünetekkel jelentkező beteg ellátásában részt vevő egészségügyi személyzetnek.
•

A szájmaszkok (és műanyag kesztyűk) viselése az általuk biztosított védelmen
kívül azért is hasznos, mert folyamatosan emlékezteti a viselőjét és a vele
kapcsolatba kerülőket a járványügyi vészhelyzet okán indokolt higiénés
szabályok szigorú betartására.

•

Hasonlóképpen gondoskodni szükséges a kisegítő személyzet – és különösen a
takarítást végző munkatársak – lehető legmagasabb szintű védelméről.

3.7. Munkatársak munkahelyen kívüli elővigyázatossága
A hajléktalanellátásban dolgozók alapvető közfeladatot látnak el, ezért mindenki
köteles a munkahelyén kívül is vigyázni a saját egészségére! Ezáltal annak az esélye
is csökkenthető, hogy az ellátásban dolgozókon keresztül fertőződjenek meg – a
gyakran különösen veszélyeztetett – hajléktalan emberek.
Ehhez szigorú szabályok betartása szükséges:
•

Társas érintkezés minimalizálása. Tömegközlekedés kerülése. Halaszható ügyek
miatt szervezett megbeszélések lemondása vagy online platformon való
megtartása.

•

Minden szükségtelen testi kapcsolat kerülése, ideértve a kézfogást is.

•

Nyilvános, közösségi térben tartózkodás minimalizálása, zsúfolt helyek kerülése.

•

Zsúfolt helyeken az arc eltakarása: maszk, kendő vagy sál használata.

•

Higiénés szabályok szigorú betartására (pl. gyakori és alapos kézmosás,
zsebkendő használat, arc érintésének a kerülése, stb.).
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4. Rizikószűrés munkatársak számára
Munkába állás előtt, az adott telephely valamennyi munkatársának a rizikószűrése.
A rizikószűrés rendjéről az adott szervezeti egység vezetőjének kell gondoskodnia, az
alábbiak alapján. Ez írásban is dokumentálandó, a vonatkozó adatok hitelességét a
munkatársnak saját aláírásával kell igazolnia.
Rizikószűrés: az érintett kikérdezése, vizsgálata koronavírus gyanú megállapítására.

4.1. A rizikószűrés elemei
1. Testhőmérséklet mérése érintés nélküli hőmérővel, az eredmény rögzítése
↳ 1.1. Amennyiben a testhője legfeljebb 37 fok, akkor kérdezze meg, hogy:
Volt-e az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza?
igen / nem
2. Munkatárs nyilatkozata akut légúti panaszról
A kérdés kitöltésekor különösképpen figyelni kell arra, hogy csak olyan panasz kerüljön
rögzítésre, ami 2020. február 21. után keletkezett. Nem rögzítendő „igen” válaszként az, hogyha
a dolgozónak a légúti panasza ismert krónikus betegségéhez kapcsolódik (pl. COPD,
szívelégtelenség), amiben állapotváltozás az elmúlt egy hónapban nem következett be!

2.1. Köhög-e?

igen / nem

↳ 2.1.1. Ha köhög, akkor új, vagy fokozódó köhögés-e van-e?

igen / nem

2.2. Torka fáj-e?

igen / nem

2.3. Légszomja, nehézlégzése, fulladása van-e?

igen / nem

3. Munkatárs nyilatkozata arról, hogy az elmúlt 14 napban járt-e külföldön:
igen / nem
↳ 3.1. Ha igen, akkor hol: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
↳ 3.2. Dátum, mikor jött haza: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Került-e kapcsolatba koronavírus fertőzött beteggel:

igen / nem

5. Került-e kapcsolatba koronavírus gyanús beteggel:

igen / nem

6. Került-e kapcsolatba lázas, köhögő beteggel:

igen / nem

4.2. A rizikószűrés kiértékelése
A munkatárs munkába állhat, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül
•
•
•
•

a testhője maximum 37 fokos, az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza nem volt;
akut légúti panasza nincs (nemleges válasz a 2.1. vagy 2.1.1. és a 2.2., 2.3.
kérdésekre);
nem járt az elmúlt 14 napban külföldön;
nem volt kapcsolatban koronavírus fertőzött / gyanús beteggel.
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Amennyiben a munkatárs bármelyik eredménye/válasza a fentiektől eltérő, akkor nem
állhat munkába! A további teendőkről a munkatárs háziorvosával szükséges
egyeztetni.
Amennyiben a dolgozó az elmúlt két hétben kapcsolatba került lázas, köhögő
beteggel, akkor fel kell hívni a figyelmét arra, hogy köteles fokozottabban figyelni
arra, hogy nála nem alakul-e ki láz, köhögés, légszomj, nehézlégzés. Ha egészségi
állapotában ezzel kapcsolatos változás áll be, azt köteles azonnal jelezni!
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5. Rizikószűrés és belépési protokoll az ügyfelek számára
5.1. Egészségügyi Centrumokkal való kapcsolattartás
•

A következők végrehajtása során a munkatársak az alábbi és a mellékletként külön
is közölt táblázat szerint számukra kijelölt Egészségügyi Centrummal kell
együttműködniük.
Fenntartó szervezet /
intézmény
Nappali melegedők, éjjeli
menedékhelyek, átmeneti szállások
és utcai gondozó szolgálatok
BMSZKI
Menhely
KERAK
Üdvhadsereg
XIII. ker. önkormányzat
Baptista Szeretetszolgálat (Revip)
Bárka
Hajléktalanokért Közalapítvány
Léthatáron
Magyar Vöröskereszt
Menhely Alapítvány - Kürt
Misszió
Rés
Twist
MMSZ
Baptista Integrációs Központ
Menedékház
Kürti Erzsébet Ö. E.
Baptista Fiúotthon
Új Jeruzsálem
Golgota
Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet
Alfa Karitatív Egyesület
Baptista Szeretetszolgálat Bánya
FESZGYI
Kéznyújtás a Rászorultakért
Kijárat Egyesület
Menhely (Vajda, Práter)
MET "Fűtött Utca"
Myrai
Oltalom
Szeretet Misszionáriusai Rend
Tiszta Forrás
Újpalotai Családsegítő

Egészségügyi
Centrum

Ügyeletes telefonszám
Egyéb célra nem használt,
0/24 órában elérhető, közvetlenül
az EÜ Centrum orvos vagy ápoló
munkatársánál csöng

BMSZKI

[telefonszám]

HKA

[telefonszám]

MMSZ

[telefonszám]

Oltalom

[telefonszám]
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•

Jelen dokumentum közzé tételével egyidőben arra kérjük az Egészségügyi
Centrumokat, hogy legkésőbb 2020.03.23. hétfő délelőtt 10 óráig jelöljék ki az
erre rendszeresített közvetlenül hívható telefonszámukat, amiről a Diszpécser
Szolgálat fogja soron kívül értesíteni a hajléktalanellátó intézményeket.

•

Az Egészségügyi Centrumokat közvetlenül egy kizárólag erre a célra használt, a
hét minden napján 0/24-ben elérhető mobiltelefonszámon kell értesíteni, ami
közvetlenül az egészségügyi szolgálat munkatársánál (ápolójánál vagy orvosánál)
csöng ki.

•

Ha a telefonszám nem elérhető, a hívó a 3. hívás után küldjön SMS-t ugyanarra a
számra
o a hívó nevével;
o az intézmény nevével; és
o a hívás okának a rövid (3-4 szavas) ismertetésével (érzékeny személyes
adat szerepeltetése nélkül).

•

Azonnal, közvetlenül az Országos Mentőszolgálattól (112) kell segítséget
kérni az alábbi esetekben:
o sürgős szükség esetén, vagyis akkor, ha az egészségi állapotban
bekövetkezett változás következtében azonnali egészségügyi ellátás
hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy
maradandó egészségkárosodást szenvedne; és
o veszélyeztető állapot esetén, vagyis akkor, ha az azonnali intézkedés
hiánya a beteg vagy más személy életét, testi épségét vagy egészségét
közvetlenül fenyegető helyzetet eredményezne, illetőleg a környezetére
közvetlen veszélyt jelentene.

5.2. Belépési protokoll általános szabályai
Az intézménybe történő belépés előtt a szolgáltatás valamennyi igénybe vevőjének a
rizikószűrése, melynek eredménye írásban dokumentálásra kerül a rizikószűrést
végző kijelölt személy által.
Rizikószűrés: az érintett kikérdezése, vizsgálata koronavírus gyanú megállapítására.
•

A rizikószűrést végző személy feladata annak biztosítása, hogy esetdefiníció
szerint koronavírus gyanús beteg ne lépjen be az intézmény épületébe, valamint
az is, hogy a koronavírus rizikócsoportba tartozó személyek esetében megtegye a
megfelelő elhelyezése érdekében szükséges intézkedéseket.

•

A kiszűrt esetek vizsgálata az intézmény bejárata előtti területen, a szabadban,
illetve az erre rendszeresített sátorban történik, lehetőség szerinti
védőfelszerelésben. Minimális elvárás az, hogy a rizikószűrést végző személy
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viseljen sebészi maszkot, gumikesztyűt és csak munkahelyen használatos
ruházatot.
•

A rizikószűrés során kiemelt járványügyi jelentősége van annak, hogy a várakozó
kliensek ne tömörüljenek, hanem laza sorban álljanak és egymástól legalább 2
méter távolságot tartsanak (ezt elő lehet segíteni pl. kétméteres távolságot jelző
vonalak felfestésével).

•

A szállókon folyamatosan tartózkodók körében is rendszeres kontrollra van
szükség, és a rizikószűrés azonnal elvégzendő abban az esetben, ha az
igénybevevő esetében bármilyen releváns tünet felmerül (a releváns tünetekhez
ld. a rizikószűrés kérdéseit).

•

A belépési protokollnak az elsődleges cél – egyrészt az esetdefiníció szerint
gyanús,
másrészt a megelőző-elkülönítő elhelyezést indokoló esetek
azonosítása – mellett az is fontos járulékos hatása, hogy folyamatosan
emlékeztetik az igénybevevőket és a munkatársakat azokra a tünetekre, amelyekre
– magukon és egymáson – figyelniük kell.

5.3. A rizikószűrés elemei
1. Név, születési idő rögzítése
2. Koronavírus fertőzött-e vagy koronavírus fertőzés gyanúja miatt jelenleg
áll-e járványügyi 14 napos karantén / elkülönítés hatálya alatt?
↳ igen / nem
Amennyiben a válasz „igen”, akkor kerüljön sor a rizikószűrés megszakításra, történjen
meg a kliens azonnali elkülönítése, ezt követően pedig a rizikószűrést végző személy
rögtön hívja a szolgálatban lévő háziorvost / ügyeletes orvost! (Ezt követően a rizikószűrés
kiértékelésének az V. pontjában foglalt intézkedési kötelezettség lép életbe.)

3. Testhőmérséklet mérése érintés nélküli hőmérővel, az eredmény rögzítése
↳ 3.1. Amennyiben a testhője legfeljebb 37 fok, akkor kérdezze meg, hogy:
Volt-e az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza?
igen / nem
4. A szolgáltatás igénybe vevőjének a nyilatkozata akut légúti panaszról:
A kérdés kitöltésekor különösképpen figyelni kell arra, hogy csak olyan panasz kerüljön
rögzítésre, ami 2020. február 21. után keletkezett. Nem rögzítendő “igen” válaszként az, hogyha
a kliensnek a légúti panasza ismert krónikus betegségéhez kapcsolódik (pl. COPD,
szívelégtelenség), amiben állapotváltozás az elmúlt egy hónapban nem következett be!

4.1. Köhög-e?

igen / nem

↳ 4.1.1. Ha köhög, akkor új, vagy fokozódó köhögés-e van-e? igen / nem
4.2. Torka fáj-e?

igen / nem

4.3. Légszomja, nehézlégzése, fulladása van-e?

igen / nem
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5. A kliens nyilatkozata arról, hogy az elmúlt 14 napban járt-e külföldön:
igen / nem
↳ 5.1. Ha igen, akkor hol: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
↳ 5.2. Dátum, mikor jött haza: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. Került-e kapcsolatba koronavírus fertőzött beteggel:

igen / nem

7. Került-e kapcsolatba koronavírus gyanús beteggel:

igen / nem

8. Került-e kapcsolatba lázas, köhögő beteggel:

igen / nem

Amennyiben az igénybevevő rizikószűrési eredménye telefonon referálandó a
háziorvosnak / ügyeletes orvosnak, akkor a távkonzultációhoz – a rizikószűrést
végző személy részéről – az alábbi kliensadatok előzetes rögzítésére van
szükség:
•
•
•
•

név,
születési idő,
TAJ szám,
igénybevevő mobiltelefonszáma (ha van).

Továbbá referálandó:
•
•

az intézmény neve, címe,
a bejelentő neve, munkaköre, elérhetősége.

5.4. A rizikószűrés kiértékelése
Amennyiben a szolgáltatás igénybevevője az elmúlt két hétben kapcsolatba került
lázas, köhögő beteggel, akkor fel kell hívni a figyelmét arra, hogy köteles
fokozottabban figyelni arra, hogy nála nem alakul-e ki láz, köhögés, légszomj,
nehézlégzés. Ha egészségi állapotában ezzel kapcsolatos változás áll be, azt köteles
azonnal jelezni!
I. RIZIKÓ NEM MERÜL FEL, korlátozás nélkül beengedhető az intézménybe a
személy, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
•
•
•
•
•

a testhője maximum 37 fok, az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza nem volt;
akut légúti panasza nincs (nemleges válasz a 4.1. vagy 4.1.1. és a 4.2., 4.3.
kérdésekre);
nem járt az elmúlt 14 napban külföldön;
nem került kapcsolatba koronavírus fertőzött / gyanús beteggel;
nem koronavírus fertőzött-e vagy koronavírus fertőzés gyanúja miatt jelenleg nem
áll járványügyi 14 napos karantén / elkülönítés hatálya alatt.
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II. LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS RIZIKÓJA MERÜL FEL, ezért a betegről telefonos
egyeztetést kell folytatni, ha a páciens esetében az alábbi feltételek legalább egyike
teljesül:
•
•
•
•

a testhője legalább 37,5 fok;
az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza volt;
akut légúti panasza van (igen válasz a 4.1.1. vagy a 4.2. vagy a 4.3. kérdések
legalább egyikére);
járt az elmúlt 14 napban külföldön.

A légúti megbetegedés rizikója felmerül akkor is, hogyha a kliensnek a testhője 37,137,4 fok közötti, de amennyiben ez nem jár együtt sem akut légúti panasszal, sem 14
napon belüli külföldi tartózkodással, akkor kivételi körbe tartozóan ezen eseteket nem
szükséges telefonon egyeztetni!

III. FOKOZOTT LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS RIZIKÓJA MERÜL FEL, ezért a betegről
telefonos egyeztetést kell folytatni, ha a páciens esetében az alábbi feltételek legalább
egyike teljesül:
•
•

a testhője legalább 38 fok;
megjelölt akut súlyos légúti panasza van.

IV. GYANÚS BETEG / KLIENS, ezért azonnali – intézmény falain kívüli –, szabad
levegőn vagy sátorban történő elkülönítése szükséges, továbbá telefonon értesítendő
az intézmény szolgálatban lévő háziorvosa / az ügyeletes orvos az alábbi esetekben:
A Nemzeti Népegészségügyi Központ hatályos eljárásrendje alapján (2020.III.22én a hatályos eljárásrend):
Amennyiben az alábbi három kategória közül legalább egy teljesül, akkor a beteg
gyanús esetnek minősül és ennek megfelelően kell eljárni, beleértve az új koronavírus
irányában történő diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatot is.

A. Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi, hirtelen
kezdődő tünetek közül legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj, ÉS a
tünetek kezdetét megelőző 14 napban külföldön járt.
B. Olyan beteg, aki akut légúti fertőzésben szenved, ÉS a tünetek kezdetét
megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt új koronavírussal megerősítetten
vagy valószínűsítetten fertőzött személlyel.
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Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a
megerősített COVID-19 fertőzöttel:
•
•
•

•
•

•

•

egy háztartásban él;
személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél
hosszabb idő);
zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb
idő) [pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben,
kórházi beteglátogatás során];
közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl.
kézfogás útján);
védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával
érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír
zsebkendőhöz);
a repülőúton
o bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült
o COVID-19 beteget ápolt,
o a repülőgép személyzeteként az új koronavírussal fertőzött beteg ülőhely
szektorában látott el szolgálatot,
o amennyiben a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása
indokolja, a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére
kiterjeszthető a kontaktuskutatás;
az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg
közvetlen ellátásában/ápolásában részt vett vagy laboratóriumi dolgozóként
COVID-19 beteg mintáit kezelte.

C. Olyan súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél a láz (≥38°C)
mellett légúti megbetegedés legalább egy tünete/klinikai jele fennáll (pl.
köhögés, légszomj, tüdőgyulladás klinikai vagy radiológiai jele) ÉS állapota
kórházi kezelést indokol.
[A Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendjéből átvett szövegrész vége]
D. Tekintettel a hajléktalan ellátórendszer speciális lakhatási körülményeire,
valamint az ellátottak fokozott sérülékenységére, a hajléktalan ellátást
igénybe vevők körében a fenti esetdefiníciókon túl COVID-19 mintavételre
van szükség az alábbi esetekben is:
•

Azon súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg esetében, akiknél
felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja.

•

Azon panasz- és tünetmentes kliensek körében, akik esetdefiníció szerint
szoros kontaktusban voltak igazolt koronavírus fertőzött beteggel vagy
gyanús esettel.

Ez utóbbi klienskör esetében is feltétlenül indokolt a mikrobiológiai vizsgálat
elvégzése, a szolgálatban lévő háziorvos / ügyeletes orvos feladata mérlegelni és
dönteni a járványügyi intézkedésről (mintavétel, izoláció).
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Valamennyi GYANÚS BETEG / KLIENS, esetdefiníció szerinti gyanús kivizsgálás alatt
álló betegnek minősül, akivel kapcsolatosan a további járványügyi intézkedést
valamennyi szükséges esetben telefonon háziorvos / ügyeletes orvos foganatosítja.
Az intézkedés idejéig az érintett ellátott teljes izolációra kerül – szállói belépés esetén
a szabadban, vagy erre a célra elkülönített sátorban, sebészi maszkban; szállón
tartózkodó ellátott esetén pedig elkülönített, jól szellőztethető és lehetőség szerint
minél jobban szellőztetett helyiségben, egyedül, sebészi maszkban.

V. IGAZOLTAN KORONAVÍRUS FERTŐZÖTT BETEG, VAGY KORONAVÍRUS
FERTŐZÉS GYANÚJA MIATT JELENLEG JÁRVÁNYÜGYI 14 NAPOS KARANTÉN
/ ELKÜLÖNÍTÉS HATÁLYA ALÁ ESŐ KLIENS esetén a lakhatási szolgáltatás
nyújtása azonnal felfüggesztésre kerül.
A rizikószűrést végző személy rögtön hívja a szolgálatban lévő háziorvost / ügyeletes
orvost! A további járványügyi intézkedést a háziorvos / ügyeletes orvos foganatosítja.
Az intézkedés idejéig az érintett ellátott teljes izolációra kerül – szállói belépés esetén
a szabadban, vagy erre a célra elkülönített sátorban, sebészi maszkban; szállón
tartózkodó ellátott esetén pedig elkülönített, jól szellőztethető és lehetőség szerint
minél jobban szellőztetett helyiségben, egyedül, sebészi maszkban.

5.5. Vizsgálatot követő teendők
•

Az esetdefiníció szerint NEM GYANÚS, ILLETVE A LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS
RIZIKÓCSOPORTJÁBA NEM TARTOZÓ KLIENSEK (I.) korlátozás nélkül
beengedésre kerülnek az intézménybe.

•

Az esetdefiníció szerint azok körében, akiknél LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS
RIZIKÓJA MERÜL FEL (II.) vagy FOKOZOTT LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS
RIZIKÓJA MERÜL FEL (III.), megelőző-elkülönítő elhelyezésre van szükség,
aminek a részletei a 6. pontban kerülnek kifejtésre.
Lehetőség szerint a II. és III. rizikóba tartozó ellátotti kör egymástól is
elkülönítetten, külön-külön szobában és elkülönített WC- és fürdőszobahasználat
lehetőségével és előírásával kerüljön elhelyezésre.

•

Az esetdefiníció szerint GYANÚS BETEGEK / KLIENSEK (IV.) és az IGAZOLTAN
KORONAVÍRUS FERTŐZÖTT BETEGEK, VAGY KORONAVÍRUS FERTŐZÉS
GYANÚJA MIATT JELENLEG JÁRVÁNYÜGYI 14 NAPOS KARANTÉN /
ELKÜLÖNÍTÉS HATÁLYA ALÁ ESŐ KLIENSEKRE (V.) járványügyi eljárások
vonatkoznak, aminek menetéről telefonon történő egyeztetés alapján a
szolgálatban lévő háziorvos / ügyeletes orvos dönt.

•

A IV. és V. esetben az érintett hatósági intézkedés keretében kötelezhető az
együttműködésre! Együttműködés hiányában értesíteni kell a rendőrséget.
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Éjjeli menedékhelyek és átmeneti szállások
•

A légúti megbetegedés rizikócsoportjaiba tartozó, de esetdefiníció szerint nem
koronavírus gyanús betegeket a rizikószűrést végző személy a kijelölt
Egészségügyi Centrumhoz referálja, ami alapján a háziorvos / ügyeletes orvos 14
napos megelőző-elkülönítő elhelyezést rendelhet el (ennek a részleteit ld. a 6.
pontban). Az elhelyezés lehetőségeiről szükség esetén a Diszpécser Szolgálattal
lehet telefonon egyeztetni.

Nappali melegedők
•

A légúti megbetegedés rizikócsoportjaiba tartozó, de esetdefiníció szerint nem
koronavírus gyanús betegeket a rizikószűrést végző személy a nappali melegedő
számára kijelölt Egészségügyi Centrumhoz referálja, ahol az orvos 14 napos
megelőző-elkülönítő elhelyezést rendelhet el.

•

Nincsen lehetősége a nappali melegedő használatára azoknak a légúti
megbetegedés rizikócsoportjába tartozó, de esetdefiníció szerint nem koronavírus
gyanús betegek számára, akik számára a háziorvos / ügyeletes orvos 14 napos
megelőző-elkülönítő elhelyezést rendelt el. Az elhelyezésről a Diszpécser
Szolgálat bevonásával kell gondoskodni.

22

6. Megelőző-elkülönítő elhelyezés
Az esetdefiníció szerint „gyanús” vagy „igazolt” esetekre (IV-V. kategória) a
járványügyi eljárásrend vonatkozik, az ő elhelyezésük hajléktalanellátó intézményben
nem megoldható.
Ezzel szemben a 14 napos megelőző-elkülönítő elhelyezés célja azoknak az
igénybevevőknek a megelőző jellegű elkülönítése, akiknek az állapota nem felel meg
az esetdefiníció szerinti „gyanús esetnek, de a releváns tünetek/panaszok egy része
jellemző rájuk, és ezért az elhelyezésük során fokozott óvatosság indokolt (II-III.
kategória).
•

Az éjjeli menedékhelyeken – ha nem működne ilyen – a 14 napos megelőzőelkülönítő elhelyezésre alkalmas betegszobát kell létrehozni, amely a közösségi
terektől a lehető legtávolabb van.

•

Lehetőség szerint a II. és III. rizikóba tartozó érintettek egymástól is
elkülönítetten, külön-külön szobában és elkülönített WC- és fürdőszobahasználat
lehetőségével és előírásával kerüljön elhelyezésre.

•

A betegszoba ideális kapacitása az engedélyezett férőhelyek 5%-a, de készüljön
terv arra is, hogy szükség esetén ez a kapacitás hogyan bővíthető. További fontos
szempont a betegszoba kijelölésénél, hogy szükség szerint alkalmasnak kell lennie
a 24 órás működtetésre.

•

Ha csak megoldható, a szobához külön és csak az érintettek által használt
fürdőszobát kell rendelni.

•

Az elkülönítésre kerülő beteg éjjeli menedékhelyen vagy átmeneti szállón csak erre
a célra elkülönített szobában kerülhet elhelyezésre.

•

A betegszobák ajtajára kerüljön kifüggesztésre kívülről és belülről is
tájékoztató felirat, ami alapján mindenki számára világossá válik az, hogy:
o az érintett helyiség: BETEGSZOBA;
o oda illetéktelenek számára tilos a belépés;
o ott csak a megelőző-elkülönítő elhelyezésben részesülő személyek és az
őket ellátó személyzet tartózkodhat, de ők is csak a legszükségesebb ideig;
o a helyiséget a megelőző-elkülönítő elhelyezésre kötelezettek csak a
legszükségesebb, legrövidebb időre hagyhatják el, kizárólag sebészi
maszkban;
o a megelőző-elkülönítő elhelyezésben lévők a közösségi tereket csak a
legszükségesebb, legrövidebb időre használhatják, lakótársaiktól lehetőség
szerint minimum 1, de inkább 2 méter távolságot tartva;
o a megelőző-elkülönítő elhelyezésre fokozottan kötelesek figyelni a saját
személyi higiéné (kézmosás, papírzsebkendő használata, stb.) betartására.
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•

Ha megoldható a kizárólag a megelőző-elkülönítő elhelyezésben érintettek által
használt WC és fürdőszoba elkülönítése, akkor annak az ajtajára is indokolt
egyértelmű tájékoztató feliratot kihelyezni.

•

Az elkülönítés ideje alatt a rizikócsoportba tartozó személy bármilyen mások által
is használt fedett térben csak a legszükségesebb mértékig és időtartamig,
kizárólag sebészi maszkban tartózkodhat. A vírus terjedése ellen műanyagkesztyű
biztosításával és célzott fertőtlenítéssel is védekezni kell.

•

Az elkülönített elhelyezésben részesülő esetében fokozottan kell figyelni a szappan
vagy vírusölő hatású alkoholos kézfertőtlenítő biztosítására, és nyomatékosan fel
kell hívni a figyelmét arra, hogy közösségi tér használata előtt, illetve WC
használatot követően mindig mosson kezet.

•

Az elkülönítő helyiségbe és/vagy a közösségi tér bejárata elé kerüljön kihelyezésre
kézfertőtlenítő, amit kötelező a közösségi térbe való belépés előtt használni.

•

A légúti megbetegedés rizikócsoportjába tartozó személyek állapota naponta két
alkalommal felülvizsgálandó, érdemi állapotromlás esetén, illetve a tünetek /
panaszok megszűnése esetén a további teendő a háziorvossal / ügyeletes orvossal
egyeztetendő. A konzultáció eredménye – az orvos döntése – mind a medikai
szoftverben, mind a szociális munkások naplójában rögzítendő. A megelőzőelkülönítő elhelyezésben lévő személyek figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha
jelentős állapotromlást tapasztalnak magukon, azt azonnal jelezzék!

•

A fokozott légúti megbetegedés rizikócsoportjába tartozó ügyfeleket szigorú
együttműködésre kell felkérni annak érdekében, hogy ne hagyják el az
intézmény területét.

•

A fokozott légúti megbetegedés rizikócsoportjába tartozó személyek biztosítani kell
a szükséges étkezést és az egyéb, olyan szükségletek kielégítését, amelynek
hiányában nem várható el vagy nem valószerű az önként vállalt elkülönítő
elhelyezés megtartása.
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7. Mobilitás korlátozása a szállást nyújtó intézményekben
7.1. Hatóságilag elrendelt látogatási tilalom
•

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 13305-8/2020/EÜIG számú határozatával
(2020.III.8.) a szociális intézmények vonatkozásában látogatási tilalom
elrendeléséről döntött. A határozat az éjjeli menedékhelyekre, a hajléktalan
személyek átmeneti szállásaira és a hajléktalanok otthonaira is kiterjed.

•

A vonatkozó minisztériumi útmutató szerint a látogatási tilalom szigorú és teljes
körű, az alól csak az egészségügyi ellenőrzések (és a végstádiumban lévő
betegektől való elbúcsúzás) céljából lehet kivételt tenni.

7.2. Hatóságilag elrendelet felvételi zárlat
•

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 13305-16/2020/EÜIG számú
határozatával (2020. március 17.) az éjjeli menedékhelyek kivételével az összes
szállást nyújtó intézményben azonnali felvételi zárlat elrendeléséről döntött.

7.3. Járványügyi okokból feltétlenül indokolt további korlátozások
•

Az izolált elhelyezés lehetőségének hiánya miatt járványügyi érdekből a felvételi
zárlat kiterjed az éjjeli menedékekre is az igazoltan koronavírus-fertőzöttek és
koronavírus-gyanús kliensek körére (akik felszabadító negatív lelet hiányában, a
kontaktustól számítva 14 napon át elkülönített elhelyezésre kötelezettek).

•

Az izolált elhelyezés lehetőségének hiánya miatt járványügyi érdekből
megtagadandó az intézmény területére történő belépés és a lakhatási szolgáltatás
nyújtása felfüggesztésre kerül az átmeneti szállókon azon lakók számára, akik
igazolt koronavírus-fertőzöttek vagy koronavírus-gyanús esetek (akik felszabadító
negatív lelet hiányában, a kontaktustól számítva 14 napon át elkülönített
elhelyezésre kötelezettek).

7.4. Hatóságilag elrendelt intézmény-elhagyási tilalom
•

Az előbbi határozat végrehajtásáról szóló minisztériumi útmutató (2020.III.17.)
szerint a határozat által bevezetett intézmény-elhagyási tilalom a hajléktalanok
otthonaira, a rehabilitációs intézményekre, a támogatott lakhatásra és az
átmeneti szállásokra is vonatkozik.

•

Ez az útmutató értelmében azt jelenti, hogy „az intézményt elhagyni kizárólag
indokolt esetben (munkavégzés céljából, szükséges egészségügyi vizsgálat
elvégzése érdekében) és különösen méltányolható helyzetben (közeli
hozzátartozó halála esetén) az intézményvezető külön engedélyével lehetséges”.

•

Az útmutató szerint „az intézmények az intézmény-elhagyási tilalom fenntartása
érdekében kötelesek mindent megtenni, mindazonáltal kényszerítő erővel az
ellátottak irányában nem rendelkeznek”.
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•

Az éjjeli menedékhelyekre és az átmeneti szállók külső férőhelyeire az útmutató
értelmében nem vonatkozik az intézmény-elhagyási tilalom.

7.5. Mobilitás további korlátozása
•

Azon lakók számára, akiknél a rizikószűrés alapján FOKOZOTT LÉGÚTI
MEGBETEGEDÉS RIZIKÓJA MERÜL FEL, az intézmény-elhagyási tilalom
fennáll akkor is, ha az egyébként munkavégzés céljából történne. Esetükben
intézmény-elhagyás csak külön erre a célra adott orvosi engedéllyel és módon
történhet.

•

A fentieken és a megelőző-elkülönítő elhelyezésben lévő személyeken kívül
indokolt általában korlátozni a lakók kijárását a „lábadozó” típusú
intézményekben, attól függetlenül, hogy azok éjjeli menedékhely vagy átmeneti
szállás férőhelyeken működnek.

•

Az intézmény-elhagyási tilalom fenntartása – illetve általában a mobilitás
ellenösztönzése – érdekében értelemszerűen törekedni kell a lakók
élelmezésének az intézmény általi biztosítására, illetve a szükséges
bevásárlások megszervezésére.

•

Ha az étkeztetés (a munkatársak korlátozott kapacitása miatt) nem megoldható,
úgy érdemes kialakítani egy átlátható rendszert az élelmiszer-beszerzés
érdekében történő – időben és térben korlátozott – kijárás lehetővé tételére.
Szűkös kapacitások esetén az idős koruk vagy krónikus betegségük miatt
kiemelkedően veszélyeztetett hajléktalan emberek védelmének kell prioritást
élveznie.

•

A mobilitás korlátozása céljából a helyi adottságok függvényében indokolt lehet az
éjjeli menedékhelyek 24-órás nyitva tartásának a megszervezése is.

•

Ugyanezt a célt szolgálja – és az intézmény-elhagyási tilalomból is logikusan
következik – az átmeneti szállók további igénybevételének a lehetővé tétele akkor
is, ha a lakó jogviszonya lejárna, és emiatt egy másik hajléktalanellátó intézménybe
kellene költöznie.

•

Tekintettel arra, hogy az alkoholfüggő lakók esetében nem elvárható az
alkoholfogyasztás azonnali beszüntetése, az intézmény-elhagyási tilalom
betartása és a mobilitás ellenösztönzése érdekében indokolt engedélyezni a
korlátozott alkoholfogyasztást az intézmény kijelölt helyén. Ennek a rendjét az
intézményvezető határozza meg.

•

Szállást nyújtó intézményekkel egy épületben integráltan működő nappali
melegedők esetében indokolt lehet, ha az ügyfélkör elkülönítése nem megoldható,
az igénybe vevők körének a szállást nyújtó intézményben lakókra korlátozása.

•

Azon éjjeli menedékhelyek esetében, amelyekben korábban nem ebben a
rendszerben működtek, érdemes – az intézmények közötti mobilitás korlátozása
érdekében – áttérni a „fix ágyas” rendszerre (a zsúfoltság indokolt enyhítésének
a céljára tekintettel kialakított férőhelyszámmal).
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•

Az új ügyfelek felvételének a budapesti éjjeli menedékhelyek jelentős
részében már bevezetett felfüggesztése csak a már érvényben lévő –
bevezetett és fenntartatott – kijárási korlátozások esetében csökkentheti
kockázatokat. Ahol erre lehetőség van, indokolt kialakítani az új ügyfelek átmeneti
időre szóló külön elhelyezésére szolgáló szobát – ennek hiányában ugyanis
fennáll annak a veszélye, hogy a többi intézményben bevezetett korlátozások az új
ügyfeleket továbbra is fogadó néhány intézményre terhelik a kapcsolódó
kockázatok egészét, ami azért sem kívánatos, mert ezek jelenleg tipikusan a
járvány terjedése szempontjából (az infrastrukturális adottságaik és a zsúfoltság)
miatt egyébként is a legtöbb kockázatot jelentő intézmények.

•

Általában indokolt felkészülni a mobilitás korlátozásának a súlyosabb vagy
általánosabb szükségességére (vagy hatósági elrendelésére), és a folyamatos
benntartózkodáshoz szükséges ellátás megszervezésére.
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8. Zsúfoltság és társas érintkezés csökkentése a szállásokon
•

Amennyire lehetséges, az ágyakat a lehető legtávolabb – legalább egymástól 2
méterre – kell elhelyezni egymástól oly módon, hogy azok
o ne fej-fej,
o hanem fej-láb vagy láb-láb
irányban álljanak egymáshoz képest.

•

Ennek érdekében indokolt minden rendelkezésre álló teret kihasználni, ideértve
az esetleges időszakos férőhelyeket, egyébként nem vagy másra használt tereket,
melléképületet, illetve – akár sátraknak az ellátásba való bevonásával – az
intézmény mellett rendelkezésre álló területet.

•

Az ágyak közé indokolt nem-légáteresztő, viszont könnyen tisztítható/fertőtlenítő
anyagból készült, legalább 2 méter magas paravánok felállítása.

•

A zsúfoltság enyhítésére rendelkezésre álló mozgásteret oly módon indokolt
kihasználni, hogy a koruk és/vagy krónikus betegségük miatt kiemelten
veszélyeztetett embereknek lehetősége legyen a lehető legkevesebb emberrel
egy térben éjszakáznia.

•

Az előbbieken túl, több szobás elosztás esetén a szolgáltatást gyakrabban igénybe
vevő, visszatérő, korábbról is ismert állapotú ügyfelek kerüljenek közös
elhelyezésre.

•

Valamennyi ügyfél csak akkor foglalhatja el a férőhelyét, ha belépéskor
ellenőrizhető módon szappannal kezet mos vagy a falra szerelt nyomókaros
adagolót használva fertőtleníti a kezét.

•

Egyes intézményekben a belépés előtt történő kézmosás céljából indokolt lehet
(vezetékes vízhálózatra való csatlakozás nélkül működő) mobil kézmosók
telepítése.

•

A nem „fix ágyas” rendszerben működő éjjeli menedékhelyek esetében
beengedéskor a zsúfoltság enyhítéséhez – azok egyidejű megnyitásával – fel kell
használni az összes rendelkezésre álló szobát,arra törekedve, hogy egy szobában
a lehető legkevesebb ember, egymástól a lehető legnagyobb távolságra kerüljön
elhelyezésre.

•

Az éjjeli menedékhelyek esetén szükséges a beléptetési rendszer olyan
megszervezése, ami nem eredményezi a lakók szoros sorban állását; ha az
elkerülhetetlen, akkor folyamatosan figyelni kell arra, hogy a szolgáltatást igénybe
vevők sorban állás közben se álljanak egymáshoz túl közel, vagyis egymástól 2
méternél kisebb távolságra.

•

Esetkezelések felfüggesztése.

•

Külső és belső csoportos programok, foglalkozások felfüggesztése.
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9. Nappali melegedők és népkonyhák
9.1. Az EMMI nappali melegedőkkel kapcsolatos útmutatása
Az alábbiakban az Emberi Erőforrások Minisztériumának az „Útmutató a koronavírus
terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális
alapszolgáltatásokban” (2020.III.18.) c. dokumentumának a „Hajléktalan személyek
ellátása területén” alcímének a nappali ellátásra vonatkozó tartalmát közöljük.
Azon nappali melegedők esetében, amelyek éjjeli menedékhellyel azonos telephelyen
találhatóak, célszerű biztosítani a folyamatos intézményben történő benntartózkodás
lehetőségét.
•

Az intézménybe való belépéskor javasolt a hajléktalan személy
testhőmérsékletének ellenőrzése. Amennyiben a hajléktalan személy lázas,
értesíteni kell a területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvost.

•

Az intézménybe való belépéskor – és az intézménybe való tartózkodás ideje alatt
akár többször is – szükséges az alapvető kézfertőtlenítés megtétele, kéz higiéné
fenntartása, melyet a munkatársaknak célszerű figyelemmel kísérni, ellenőrizni.

•

Fokozottan figyelni kell arra, hogy a kézfertőtlenítésen túl az ellátottak meg is
fürödjenek, melyhez törölközőt kell biztosítani, és azt a használat után az arra
kijelölt helyen (zárt tárolóban) mosásig tárolni. A használt törölközőket szükséges
naponta 90 fokon kimosni.

•

A kéz higiénéről való tájékoztatás (plakát, piktogram a kézmosók fölött) szükséges.

•

Az intézménybe csak annyi ellátott engedhető be egyszerre, hogy az egymástól
számított 1,5 méteres távolság biztosítható legyen.

•

Javasolt az ellátottak több turnusban történő intézménybe való beengedése, így
biztosítva a zsúfolt környezet elkerülését.

•

A több turnus biztosításához szükséges lehet az intézményben eltöltött idő
maximalizálása.

•

Javasolt, hogy egy ellátott csak egy nappali melegedőt látogasson (lehetőleg
minden nap ugyanazt).

•

A munkatársak a szolgáltatások biztosításának fenntartása érdekében lehetőség
szerint viseljenek védőfelszerelést (pl. gumikesztyű), az ellátottak ruháit minden
esetben 60 fokon mossák.

•

Az intézményben lévő felületeket naponta több alkalommal (minimum két óránként)
fertőtleníteni szükséges, különös tekintettel az asztalokra, székekre, és minden
olyan tárgyra, amelyet az ellátottak saját maguk kezelnek (pl. mikrohullámú sütő).

•

Célszerű kerülni az ellátott és ellátott közötti közeli (1,5 méteren belüli) kontaktust,
továbbá célszerű ugyanezen kontaktusok kerülése az ellátottak és az intézmény
munkatársai között is.
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9.2. Az EMMI népkonyhákkal kapcsolatos útmutatása
•

A népkonyhai ellátás esetében elvitellel lehet és ajánlott biztosítani a szolgáltatást:
az ételt egyszer használatos dobozba műanyag evőeszközzel kell átadni az
igénybevevőnek úgy, hogy az átadó és átvevő ne érintkezzen közvetlenül.

•

Amennyiben ez nem megvalósítható, akkor a helyben fogyasztás során a
következőket szükséges betartani:
o A népkonyhai szolgáltatás igénybevétele során szükséges az alapvető
kézfertőtlenítés megtétele, kéz higiéné fenntartása, melyet a
munkatársaknak kiemelt figyelemmel kell kísérni, betartatni és ellenőrizni.
o A kéz higiénéről való tájékoztatás (plakát, piktogram a kézmosók fölött)
szükséges.
o Az intézménybe csak annyi ellátott engedhető be egyszerre, hogy az
egymástól számított 1,5 méteres távolság biztosítható legyen. Amennyiben
az épülete rendelkezik udvarral, az étkezés a szabadban is biztosítható.
o Javasolt az ellátottak több turnusban történő intézménybe való beengedése,
így biztosítva a zsúfolt környezet elkerülését.
o A több turnus biztosításához szükséges lehet az intézményben eltöltött idő
maximalizálásra.

[Az EMMI útmutatójából átvett szövegrész vége]

9.3. További intézkedések
•

Az EMMI útmutatójában foglaltakkal összhangban, indokolt a nappali
melegedőkben a nem elengedhetetlen szolgáltatások (szabadidős programok,
lakhatási és munkavállalási tanácsadások, csoportfoglalkozás, stb.) működésének
felfüggesztése.

•

Fontos, hogy az EMMI általános útmutatója (2. fejezet) szerint az étkeztetésnek a
járványügyi helyzetre tekintettel nem feltétele az ügyfelek aláírása.

•

A szolgáltatás „szakaszolása” esetében feltétlenül szükséges odafigyelni a
szorosan egymás mellett álló emberek sorban állásának a megelőzésére és ennek
folyamatos ellenőrzésére.

•

Szállást nyújtó intézményekkel egy épületben integráltan működő nappali
melegedők esetében (különösen, ha az ügyfélkör elkülönítése nem megoldható)
javasolt az igénybe vevők körének a szálláson lakókra korlátozása.

•

Éjjeli menedékhellyel egy épületben, de elkülönülten működő nappali melegedők
esetében fontos a szállás zárása és a nappali melegedő nyitása, illetve nappali
melegedő zárása és az éjjeli menedékhely megnyitása közötti időszakokban a
szellőztetés, alapos takarítás, fertőtlenítés. Amennyiben megoldható, indokolt 3-3
órás szünet biztosítása.
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10. Utcai szociális munka
10.1. Az EMMI utcai szociális munkára vonatkozó útmutatója
Az alábbiakban az Emberi Erőforrások Minisztériumának az „Útmutató a koronavírus
terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális
alapszolgáltatásokban” (2020.III.18.) c. dokumentumának a „Hajléktalan személyek
ellátása területén” alcímének az utcai szociális munkára vonatkozó tartalmát közöljük.
•

A személyes, az ellátottak számára nyitva álló helyiségben történő ügyfélfogadási
idő felfüggesztése indokolt.

•

Szükséges minimum heti egy alkalommal a szokásos útvonal végigjárása,
kifejezetten azok felkeresése, akik telefonon nem érhetők el. Amennyiben így
humán erőforrás kapacitások szabadulnak fel, azok kerüljenek átcsoportosításra a
nappali melegedőbe.

•

Lehetőség szerint telefonos tanácsadás, ügyintézés a visszahívás lehetőségével,
ha az ellátott rendelkezik ehhez eszközzel.

•

Az ellátottak alapvető higiénés állapotának javítására való ösztönzés (az
intézmények által biztosított rendszeres tisztálkodási lehetőség igénybevételével)
elengedhetetlen.

•

A közterületen az utcai szociális munkás a veszélyhelyzet ideje alatt csak
krízisintervenciót végez, egyéb halasztható teendőit, feladatait elhalasztja.

•

Az utcai szociális munka keretében csak a legszükségesebb esetben végez
szállítást, azt azonban védőfelszerelésben teszi (gumikesztyű, esetleg
védőszemüveg és köpeny).

•

Az utcai szociális munka végzésére alkalmas gépkocsit, és a feladat végzéséhez
kapcsolódó eszközöket minden szállítást követően, de legalább naponta alaposan
fertőtleníteni szükséges. Az autók belső terében célszerű mosható vagy egyszer
használatos védőborítás használata.

•

A munkatársak folyamatosan viseljenek védőfelszerelést, az ellátottakkal kerüljék
a közeli, 1,5 méteren belüli kontaktust.

[Az EMMI útmutatójából átvett szövegrész vége]

10.2. További intézkedések
•

Ajánlások közzé tételékor elérhető időjárás-előrejelzések alapján várható gyors
lehűlésre és fagypont alatti éjszakai hőmérsékletre feltétlenül indokolt a fedél
nélkül élők fokozott védelme meleg hálózsákok és takarók, polifoamok, téli ruhák
(stb.) megfelelő számban való kiosztásával.

•

A feltétlenül szállítandó ügyfél testhőmérsékletét meg kell mérni az érintés
nélküli hőmérővel. 37 fok feletti testhő és/vagy légúti tünet esetén az utcai gondozó
szolgálat munkatársa – a diszpécserszolgálat irányítása mellett – vegye fel a
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kapcsolatot annak az egészségügyi centrumnak az orvosával, ahová a
diszpécserszolgálat egyébként is irányítaná a szolgálatot. Az ottani ügyeletes
orvossal történt konzultáció függvénye a szállítás vagy egyéb intézkedés
megtétele.
•

Amennyiben felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja (az ügyfél köhög, lázas,
légúti panaszai vannak), nem szállítható! A beteg elszállításáról a regionális
diszpécser szolgálat az egészségügyi centrumok bevonásával gondoskodik.

•

Amennyiben az ügyfél beteg, egészségügyi ellátásra szorul, de nem merül fel
a koronavírus fertőzés veszélye (nem köhög, nem lázas, más baja van, pl. fekély,
gyomorfájás, stb.), a regionális diszpécser szolgálat közvetítésével elszállítható
valamelyik hajléktalan háziorvosi rendelőbe.

•

Éjjeli menedékhelyre történő szállítás abban az esetben lehet indokolt, ha az
ügyfél kifejezetten ragaszkodik hozzá, vagy kora, fizikai-mentális állapota (illetve a
hideg éjszakai időjárás) miatt közvetlen veszélyben van a közterületen. Ebben az
esetben törekedni kell a kisebb, kevésbé zsúfolt intézmények szolgáltatásainak az
igénybe vételére.

•

Amennyiben az ügyfél szállítása mindenképpen szükséges, indokolt sebészeti
maszkot ráadni.

•

Fontos az utcán maradó emberek tájékoztatása a gyakori és alapos kézmosás
szükségessége mellett a társas érintkezés kerülésének a fontosságáról is (kerüljék
a személyes kontaktusokat, a zsúfolt helyeket, a tömegközlekedést, stb.). Ha
segítségre van szükségük, egészségügyi problémájuk van, kérjenek telefonon
segítséget, megadható számukra a regionális diszpécser szolgálat telefonszáma,
illetve ha a belső szabályok lehetővé teszik, az utcai gondozó szolgálat
telefonszáma is.

•

A hidegebb időjárást követően is fontos, hogy az utcai szolgálatok a
lehetőségekhez képest gondoskodjanak a tartósan utcán maradó emberek
megfelelő felszereléséről, ellátásáról, ideértve lehetőség szerint a vitaminok, víz
nélküli kézfertőtlenítőt (vagy szappan) biztosítását is.
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M1. Javaslatok az arcmaszk viselésével kapcsolatban
M1.1. Sebészi maszkok általános használata
•

Tekintettel
o a hajléktalanellátásra jellemző zsúfoltságra és
o a hajléktalan emberek körében az átlagosnál jelentősen nagyobb arányban
jelen lévő olyan tünetekre, amelyek egyúttal a koronavírus gyakori vagy
előforduló tünetei is (száraz köhögés, fáradékonyság, nehézlégzés),
a fentiekben a sebészi maszkok általános használatára teszünk javaslatot a
hajléktalanellátásban dolgozók körében.

•

A szájmaszkok által elérhető védekezésnek ez a szintje annak felel meg, amit a
Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapjáról elérhető – az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága által készített –
tájékoztatás a légúti tünetekkel jelentkező beteg ellátásában részt vevő
egészségügyi személyzetnek javasol.

•

A fentiek szerint a megelőző-elkülönítő elhelyezésben lévő hajléktalan
emberek számára szintén szükséges biztosítani a sebészi maszkok használatát.

•

Javasoljuk továbbá a sebészi maszk viselését az új igénybevevők hozzáférését
nem korlátozó éjjeli menedékhelyek lakói számára. Az arcmaszk viselésével
kapcsolatos intézményi előírás nem-teljeskörű betartása vagy az annak
betartatásával kapcsolatos nehézségek nem jelentenek ügydöntő érvet a
gyakorlatban érvényre juttatható védekezés megtételével szemben.

•

A sebészeti maszk érdemi védelmet nyújt a viselőjével érintkező embereknek,
továbbá – a rendelkezésre álló kutatások szerint – jelentősen nagyobb védelmet
nyújt, mint a legtöbb házilag elkészíthető maszk.2

•

A mindenféle védekezés hiányánál azonban a házilag készített maszkok
használata is előnyösebb lehet, legalábbis akkor, ha az – az indokolatlan
biztonságérzet miatt – nem vezet az egyéb megelőző intézkedések (a testi
érintkezések kerülése, távolságtartás, gyakori és alapos kézmosás, stb.) figyelmen
kívül hagyásához.

•

Azért is javasoljuk legalább a sebészi maszkoknak a hajléktalanellátásban dolgozó
munkatársak körében általános – és indokolt esetben a szolgáltatást igénybe vevő
hajléktalan emberekre is kiterjedő – viselését, mert az folyamatosan emlékezteti
a viselőjét és a vele kapcsolatba kerülőket a járványügyi vészhelyzet okán
indokolt higiénés szabályok szigorú betartására.

2

Ld. például Davies, Anna, et al. „Testing the efficacy of homemade masks: would they protect in an
influenza pandemic?.” Disaster medicine and public health preparedness 7.4 (2013): 413-418; van der
Sande, Marianne, Peter Teunis, és Rob Sabel. “Professional and home-made face masks reduce
exposure to respiratory infections among the general population.” PLoS One 3.7 (2008).

•

A maszkviselés védekezéssel kapcsolatos hatásossága jelentős mértékben függ a
használat helyes módjától és az egyéb védekezési szabályok betartásától (ld.
lentebb), ezért az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a munkatársak és az érintett
hajléktalan emberek számára egyaránt visszatérően biztosítani kell.

•

A maszkok – bármilyen maszk – viselése csak akkor nyújt védelmet, ha annak
viselője betartja a következő szabályokat:3
o

A maszk viselése csak akkor nyújt védelmet, ha gyakori kézmosással
(alkoholos kézfertőtlenítő használatával vagy alapos szappanos kézmosással)
együtt alkalmazzuk.

o

A maszk felrakása előtt minden esetben alaposan meg kell tisztítani a
kezeket.

o

A sebészi maszk színes része legyen kívül.

o

A maszk teljesen fedje le a viselője száját, orrát és állát.

o

A sebészi maszk fém szegélyét csippentsük be, hogy az finoman rányomódjon
az orrnyeregre úgy, hogy a levegő szivárgását minimálisra csökkentse.

o

Használat közben fokozottan kerülni kell a maszk megérintését; ha erre
mégis sor kerülne, akkor azonnal kezet kell mosni.

o

A maszk benedvesedése esetén új maszkot kell használni.

o

A használt maszkot csak a fülnél lévő zsinórt érintve vegyük le, és azonnal
zárt kukába dobjuk ki. A maszk levétele után szintén kezet kell mosni.

o

Az egyszer használatos maszkokat nem szabad több alkalommal használni.

•

A fenti szabályok betartása kiemelkedően fontos, mert a maszk helytelen viselése
akár növelheti is a kockázatokat!

•

A nedvesedéssel kapcsolatos szabályra tekintettel alvás közben nem javasolt a
sebészi maszk használata!

•

A maszk helyes viselésével kapcsolatban fokozott kockázatot jelent annak levétele
vagy lejjebb húzása pl. telefonálás, étkezés vagy dohányzás esetén!
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A következőket az NNK hivatkozott útmutatása, valamint a WHO útmutatása alapján állítottuk össze.
M1

M1.2. Fokozott kockázatnak kitett munkatársak védőfelszerelése
•

A sebészi maszknál biztosabb védelmet nyújtó FFP2/3 maszkok biztosítása
indokolt
o a megelőző-elkülönítő elhelyezésben lévő igénybevevőkkel dolgozó, és a
o a hajléktalanellátásban rizikószűrést végző
munkatársak részére.

Amennyiben FFP2/3 maszk nem áll rendelkezésre, úgy sebészi maszk és fejpajzs
biztosítása indokolt. Ezek esetleges átmeneti hiányában a minimális elvárás sebészi
maszk biztosítása.
•

A védekezésnek ez a szintje indokolt lehet az intézmény-elhagyási tilalommal nem
érintett és az új igénybevevők hozzáférését nem korlátozó éjjeli menedékhelyeken
dolgozó munkatársak esetében is.

•

A hajléktalan ellátórendszerben működő egészségügyi alap- és járóbeteg
szakellátásban ambuláns ellátást végző orvosok, egészségügyi dolgozók számára
FFP2/3 maszk biztosítására van szükség.

•

A hajléktalan ellátórendszerben működő fekvőbeteg szakellátásban dolgozók
számára szintén javasolt a sebészi maszk, illetve gyanús vagy megbetegedett
esetek ellátása esetén FFP2/3 maszk használata.
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Rizikószűrést végző intézmény neve: ......................................................................
Rizikószűrést végző intézmény telefonszáma: ........................................................

M2. Rizikószűrés munkatársak számára
RIZIKÓSZŰRÉS DÁTUMA
RIZIKÓSZŰRÉST VÉGZŐ MUNKATÁRS NEVE
RIZIKÓSZŰRÉST VÉGZŐ MUNKATÁRS ALÁÍRÁSA
1. TESTHŐMÉRSÉKLET

Testhő: ...,... °C

↳ Ha a testhője legfeljebb 37 fok, akkor kérdezze meg, hogy:
IGEN

NEM

1.1. Volt-e az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza?
2. MUNKATÁRS NYILATKOZATA AKUT LÉGÚTI PANASZRÓL
2.1. Köhög-e?
↳ 2.1.1. Ha köhög, akkor új, vagy fokozódó köhögés-e van-e?
2.2. Torka fáj-e?
2.3. Légszomja, nehézlégzése, fulladása van-e?
MUNKATÁRS NYILATKOZATA KÜLFÖLDI TARTÓZKODÁSRÓL
3. Járt-e az elmúlt 14 napban külföldön?
↳ 3.1 Ha igen, hol?
↳ 3.2. Mikor jött haza? (dátum)
KAPCSOLATOK
4. Került-e kapcsolatba koronavírus fertőzött beteggel?
5. Került-e kapcsolatba koronavírus gyanús beteggel?
6. Került-e kapcsolatba lázas, köhögő beteggel?
RIZIKÓSZŰRÉS kiértékelése:
A munkatárs munkába állhat, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül
• a testhője max. 37 fokos, az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza nem volt;
• akut légúti panasza nincs („nem” válasz a 2.1. vagy 2.1.1. és a 2.2., 2.3. kérdésekre);
• nem járt az elmúlt 14 napban külföldön;
• nem volt kapcsolatban koronavírus fertőzött / gyanús beteggel.
Amennyiben a munkatárs bármelyik eredménye/válasza a fentiektől eltérő, akkor nem állhat
munkába! A további teendőkről a munkatárs háziorvosával szükséges egyeztetni.
Amennyiben a dolgozó az elmúlt két hétben kapcsolatba került lázas, köhögő beteggel, akkor
fel kell hívni a figyelmét arra, hogy köteles fokozottabban figyelni arra, hogy nála nem
alakul-e ki láz, köhögés, légszomj, nehézlégzés. Ha egészségi állapotában ezzel kapcsolatos
változás áll be, azt köteles azonnal jelezni!
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Rizikószűrést végző intézmény neve: ......................................................................
Rizikószűrést végző intézmény telefonszáma: ........................................................

M3. Rizikószűrés a szolgáltatás igénybevevői számára
A RIZIKÓSZŰRÉS DÁTUMA
RIZIKÓSZŰRÉST VÉGZŐ MUNKATÁRS NEVE
RIZIKÓSZŰRÉST VÉGZŐ MUNKATÁRS ALÁÍRÁSA
ÜGYFÉL NEVE
ÜGYFÉL SZÜLETÉSI IDEJE (ÉV, HÓ, NAP)
Ha légúti megbetegedés gyanúja miatt TELEFONOS EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES, csak akkor írd be:
ÜGYFÉL TAJ-SZÁMA
ÜGYFÉL MOBIL TELEFONSZÁMA
IGEN

NEM

2. Koronavírus fertőzött-e VAGY koronavírus fertőzés gyanúja miatt
jelenleg áll-e járványügyi 14 napos karantén / elkülönítés hatálya alatt?
↳ „IGEN” VÁLASZ ESETÉN AZONNAL: ÜGYFÉL ELKÜLÖNÍTÉSE
+ EÜ CENTRUM ÉRTESÍTÉSE
3. TESTHŐMÉRSÉKLET

Testhő: ...,... °C

↳ Ha a testhője legfeljebb 37 fok, akkor kérdezze meg, hogy:

IGEN

NEM

3.1. Volt-e az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza?
NYILATKOZAT AKUT LÉGÚTI PANASZRÓL
4.1. Köhög-e?
↳ 4.1.1. Ha köhög, akkor új, vagy fokozódó köhögés-e van-e?
4.2. Torka fáj-e?
4.3. Légszomja, nehézlégzése, fulladása van-e?
NYILATKOZAT KÜLFÖLDI TARTÓZKODÁSRÓL
5. Járt-e az elmúlt 14 napban külföldön?
↳5.1. Ha igen, hol?
↳ 5.2. Mikor jött haza? (dátum)
KAPCSOLATOK
6. Került-e kapcsolatba koronavírus fertőzött beteggel?
7. Került-e kapcsolatba koronavírus gyanús beteggel?
8. Került-e kapcsolatba lázas, köhögő beteggel?
A RIZIKÓSZŰRÉS EREDMÉNYE (kategória jelölendő):
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I.

II.

III.

IV.

V

M4. Rizikószűrés kiértékelése a szolgáltatás igénybevevőinél
Amennyiben a szolgáltatás igénybevevője az elmúlt két hétben kapcsolatba került lázas,
köhögő beteggel, akkor fel kell hívni a figyelmét arra, hogy köteles fokozottabban figyelni
arra, hogy nála nem alakul-e ki láz, köhögés, légszomj, nehézlégzés. Ha egészségi állapotában
ezzel kapcsolatos változás áll be, azt köteles azonnal jelezni!
I. RIZIKÓ NEM MERÜL FEL, korlátozás nélkül beengedhető az intézménybe a személy, ha az
alábbi feltételek mindegyike teljesül:
•
•
•
•
•

a testhője maximum 37 fok, az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza nem volt;
akut légúti panasza nincs (nemleges válasz a 4.1. vagy 4.1.1. és a 4.2., 4.3. kérdésekre);
nem járt az elmúlt 14 napban külföldön;
nem került kapcsolatba koronavírus fertőzött / gyanús beteggel;
nem koronavírus fertőzött-e vagy koronavírus fertőzés gyanúja miatt jelenleg nem áll
járványügyi 14 napos karantén / elkülönítés hatálya alatt.

II. LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS RIZIKÓJA MERÜL FEL, ezért a betegről telefonos egyeztetést kell
folytatni, ha a páciens esetében az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:
•
•
•
•

a testhője legalább 37,5 fok;
az utóbbi egy hétben hidegrázása, láza volt;
akut légúti panasza van (igen válasz a 4.1.1. vagy a 4.2. vagy a 4.3. kérdések legalább
egyikére);
járt az elmúlt 14 napban külföldön.

A légúti megbetegedés rizikója felmerül akkor is, hogyha a kliensnek a testhője 37,1-37,4 fok
közötti, de amennyiben ez nem jár együtt sem akut légúti panasszal, sem 14 napon belüli
külföldi tartózkodással, akkor kivételi körbe tartozóan ezen eseteket nem szükséges telefonon
egyeztetni!

III. FOKOZOTT LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS RIZIKÓJA MERÜL FEL, ezért a betegről telefonos
egyeztetést kell folytatni, ha a páciens esetében az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:
•
•

a testhője legalább 38 fok;
megjelölt akut súlyos légúti panasza van.
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IV. GYANÚS BETEG / KLIENS, ezért azonnali – intézmény falain kívüli –, szabad levegőn vagy
sátorban történő elkülönítése szükséges, továbbá telefonon értesítendő az intézmény
szolgálatban lévő háziorvosa / az ügyeletes orvos az alábbi esetekben.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ hatályos eljárásrendje alapján (2020.III.22-én a
hatályos eljárásrend):
Amennyiben az alábbi három kategória közül legalább egy teljesül, akkor a beteg gyanús
esetnek minősül és ennek megfelelően kell eljárni, beleértve az új koronavírus irányában
történő diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatot is.
A. Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi, hirtelen kezdődő tünetek
közül legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj, ÉS a tünetek kezdetét megelőző
14 napban külföldön járt.
B. Olyan beteg, aki akut légúti fertőzésben szenved, ÉS a tünetek kezdetét megelőző 14
napban szoros kapcsolatban volt új koronavírussal megerősítetten vagy valószínűsítetten
fertőzött személlyel.
Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a megerősített
COVID-19 fertőzöttel:
•
•
•

•
•
•

•

egy háztartásban él;
személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);
zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) [pl.
munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi
beteglátogatás során];
közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl. kézfogás
útján);
védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával
érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz);
a repülőúton
o bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült
o COVID-19 beteget ápolt,
o a repülőgép személyzeteként az új koronavírussal fertőzött beteg ülőhely
szektorában látott el szolgálatot,
o amennyiben a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, a
repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a
kontaktuskutatás;
az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg közvetlen
ellátásában/ápolásában részt vett vagy laboratóriumi dolgozóként COVID-19 beteg
mintáit kezelte.

C. Olyan súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél a láz (≥38°C) mellett légúti
megbetegedés legalább egy tünete/klinikai jele fennáll (pl. köhögés, légszomj,
tüdőgyulladás klinikai vagy radiológiai jele) ÉS állapota kórházi kezelést indokol.
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D. Tekintettel a hajléktalan ellátórendszer speciális lakhatási körülményeire, valamint az
ellátottak fokozott sérülékenységére, a hajléktalan ellátást igénybe vevők körében a
fenti esetdefiníciókon túl COVID-19 mintavételre van szükség az alábbi esetekben is:
•

Azon súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg esetében, akiknél felmerül a
COVID-19 fertőzés gyanúja.

•

Azon panasz- és tünetmentes kliensek körében, akik esetdefiníció szerint szoros
kontaktusban voltak igazolt koronavírus fertőzött beteggel vagy gyanús esettel.

Ez utóbbi klienskör esetében is feltétlenül indokolt a mikrobiológiai vizsgálat elvégzése, a
szolgálatban lévő háziorvos / ügyeletes orvos feladata mérlegelni és dönteni a járványügyi
intézkedésről (mintavétel, izoláció).
Valamennyi GYANÚS BETEG / KLIENS, esetdefiníció szerinti gyanús kivizsgálás alatt álló
betegnek minősül, akivel kapcsolatosan a további járványügyi intézkedést valamennyi
szükséges esetben telefonon háziorvos / ügyeletes orvos foganatosítja. Az intézkedés idejéig
az érintett ellátott teljes izolációra kerül – szállói belépés esetén a szabadban, vagy erre a célra
elkülönített sátorban, sebészi maszkban; szállón tartózkodó ellátott esetén pedig elkülönített,
jól szellőztethető és lehetőség szerint minél jobban szellőztetett helyiségben, egyedül, sebészi
maszkban.

V. IGAZOLTAN KORONAVÍRUS FERTŐZÖTT BETEG, VAGY KORONAVÍRUS FERTŐZÉS
GYANÚJA MIATT JELENLEG JÁRVÁNYÜGYI 14 NAPOS KARANTÉN / ELKÜLÖNÍTÉS HATÁLYA
ALÁ ESŐ KLIENS esetén a lakhatási szolgáltatás nyújtása azonnal felfüggesztésre kerül.
A rizikószűrést végző személy rögtön hívja a szolgálatban lévő háziorvost / ügyeletes orvost!
A további járványügyi intézkedést a háziorvos / ügyeletes orvos foganatosítja. Az intézkedés
idejéig az érintett ellátott teljes izolációra kerül – szállói belépés esetén a szabadban, vagy erre
a célra elkülönített sátorban, sebészi maszkban; szállón tartózkodó ellátott esetén pedig
elkülönített, jól szellőztethető és lehetőség szerint minél jobban szellőztetett helyiségben,
egyedül, sebészi maszkban.
A IV. és V. esetben az érintett hatósági intézkedés keretében kötelezhető az
együttműködésre! Együttműködés hiányában értesíteni kell a rendőrséget.
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VIZSGÁLATOT KÖVETŐ TEENDŐK
•

Az esetdefiníció szerint NEM GYANÚS, ILLETVE A LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS
RIZIKÓCSOPORTJÁBA NEM TARTOZÓ KLIENSEK (I.) korlátozás nélkül beengedésre
kerülnek az intézménybe.

•

Az esetdefiníció szerint azok körében, akiknél LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS RIZIKÓJA MERÜL
FEL (II.) vagy FOKOZOTT LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS RIZIKÓJA MERÜL FEL (III.), megelőzőelkülönítő elhelyezésre van szükség.

•

Az esetdefiníció szerint GYANÚS BETEGEK / KLIENSEK (IV.) járványügyi intézkedés hatálya
alá kerülnek, aminek menetéről telefonon történő egyeztetés alapján a szolgálatban lévő
háziorvos / ügyeletes orvos dönt.

MEGELŐZŐ-ELKÜLÖNÍTŐ ELHELYEZÉS

•

Az esetdefiníció szerint „gyanús” vagy „igazolt” esetekre (IV-V. kategória) a járványügyi
eljárásrend vonatkozik, az ő elhelyezésük hajléktalanellátó intézményben nem
megoldható.

•

Ezzel szemben a légúti megbetegedés rizikócsoportjaiba tartozó, de esetdefiníció szerint
nem koronavírus gyanús betegeket a rizikószűrést végző személy a kijelölt Egészségügyi
Centrumhoz referálja, ami alapján a háziorvos / ügyeletes orvos 14 napos megelőzőelkülönítő elhelyezést rendelhet el.

•

A 14 napos megelőző-elkülönítő elhelyezés célja azoknak az igénybevevőknek a megelőző
jellegű elkülönítése, akiknek az állapota nem felel meg az esetdefiníció szerinti „gyanús
esetnek, de a releváns tünetek/panaszok egy része jellemző rájuk, és ezért az
elhelyezésük során fokozott óvatosság indokolt (II-III. kategória).

•

A megelőző-elkülönítő elhelyezésre a külön erre a célra rendszeresített szobában,
lehetőség szerint a II. és III. kategóriába tartozó esetek szerint is elkülönítve, külön WC- és
fürdőszoba-használat biztosításával és előírásával, fokozott védekezéssel kerül sor az
ajánlásokban megfogalmazottak szerint. Az elhelyezés lehetőségeiről szükség esetén a
Diszpécser Szolgálattal lehet telefonon egyeztetni.

•

Nincsen lehetősége a nappali melegedő használatára azoknak az esetdefiníció szerint
nem koronavírus-gyanús betegek, de a légúti megbetegedés rizikócsoportjába tartozó
ingéybevevőknek, akik számára a háziorvos / ügyeletes orvos 14 napos megelőzőelkülönítő elhelyezést rendelt el.
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•

Az elkülönítés ideje alatt a rizikócsoportba tartozó személy bármilyen mások által is
használt fedett térben csak a legszükségesebb mértékig és időtartamig, kizárólag sebészi
maszkban tartózkodhat. A vírus terjedése ellen műanyagkesztyű biztosításával és célzott
fertőtlenítéssel is védekezni kell.

•

Az elkülönített elhelyezésben részesülő esetében fokozottan kell figyelni a szappan vagy
vírusölő hatású alkoholos kézfertőtlenítő biztosítására, és nyomatékosan fel kell hívni a
figyelmét arra, hogy közösségi tér használata előtt, illetve WC használatot követően
mindig mosson kezet.

•

Az elkülönítő helyiségbe és/vagy a közösségi tér bejárata elé kerüljön kihelyezésre
kézfertőtlenítő, amit kötelező a közösségi térbe való belépés előtt használni.

•

A légúti megbetegedés rizikócsoportjába tartozó személyek állapota naponta két
alkalommal felülvizsgálandó, érdemi állapotromlás esetén, illetve a tünetek / panaszok
megszűnése esetén a további teendő a háziorvossal / ügyeletes orvossal egyeztetendő. A
konzultáció eredménye – az orvos döntése – mind a medikai szoftverben, mind a szociális
munkások naplójában rögzítendő. A megelőző-elkülönítő elhelyezésben lévő személyek
figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha jelentős állapotromlást tapasztalnak magukon, azt
azonnal jelezzék!

•

A fokozott légúti megbetegedés rizikócsoportjába tartozó ügyfeleket szigorú
együttműködésre kell felkérni annak érdekében, hogy ne hagyják el az intézmény
területét.

•

A fokozott légúti megbetegedés rizikócsoportjába tartozó személyek biztosítani kell a
szükséges étkezést és az egyéb, olyan szükségletek kielégítését, amelynek hiányában nem
várható el vagy nem valószerű az önként vállalt elkülönítő elhelyezés megtartása.
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M5. Feladatok Egészségügyi Centrumok közötti leosztása
Szállást nyújtó

Nappali Melegedő

Utcai Szolgálat

férőhely

engedélyezett
létszám

darab

2 447
0
52
0
125
2 624

682
150
0
60
100
992

4
0
0
1
0
5

0
0
268
40
434
260
48
0
50
1 100

2
0
2
1
8
5
0
0
1
19

400
0
60
65
0
65
85
50
725

9
1
0
0
0
0
0
0
10

0
200
100
84
0
220
0
200
130
0
120
50
1 104

1
2
1
0
1
0
1
1
0
0
2
1
10

3 921

44

EÜ-Centrum / szervezet
BMSZKI Könyves-Szabolcs
BMSZKI
XIII. ker. Önkormányzat
Menhely
KERAK
Üdvhadsereg
Összesen:
Szállás + nappali összesen:

3 616

HKA EÜ centrum
Baptista Szeretetszolgálat Revip
Bárka
HKA
Léthatáron
Magyar Vöröskereszt
Menhely (Kürt)
Misszió
Rés
Twist
Összesen:
Szállás + nappali összesen:

50
28
266
76
408
0
28
50
42
948
2 048

Málta EÜ centrum:
MMSZ
Baptista Integrációs Központ
Menedékház
Kürti Erzsébet Ö. E.
Baptista Fiúotthon
Új Jeruzsálem
Golgota
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Összesen:
Szállás + nappali összesen:

277
600
220
19
15
0
0
0
1 131
1 856

Oltalom EÜ centrum
Alfa Karitatív Egyeslet
Baptista Szeretetszolgálat Bánya
Feszgyi
Kéznyújtás a Rászorultakért
Kijárat Egyesület
Menhely (Vajda, Práter)
MET "Fűtött Utca"
Myrai
Oltalom
Szeretet Misszionáriusai Rend
Tiszta Forrás
Újpalotai Családsegítő
Összesen:
Szállás + nappali összesen:
Mindösszesen:

0
112
0
50
0
0
140
150
244
14
35
0
745
1 849
5 448

A feladatok leosztására az EÜ Centrumokat fenntartó szervezetek vezetőivel való egyeztetés és a
Közép-magyarországi Diszpécser Szolgálat által elkészített javaslat alapján került sor.
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M6. Hivatalos dokumentumok
M6.1. NNK határozat a látogatási tilalomról (2020.III.8)

M6.2. NNK határozat az intézmény-elhagyási tilalomról és felvételi zárlatról (2020.III.17.)

M6.3. EMMI: Útmutató az Országos Tisztifőorvos határozatában foglaltak végrehajtásához (2020.III.19.)

M6.4. EMMI: Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a
szociális alapszolgáltatásokban (2020.III.18.)

M6.5. NNK levél: „Szociális ellátó intézményekkel kapcsolatos tájékoztatás a COVID-19 járvány
terjedésének a megakadályozására” (2020.III.17.)

M6.6. NNK eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi
és infekciókontroll szabályok) (2020.III.16.)

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Eljárásrend
a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban
(követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok)
2020. március 16.

1. Kórokozó
A koronavírusok lipid burokkal rendelkező, egyszálú RNS vírusok. Embert és számos állatfajt
képesek megbetegíteni, jellemzően madarakat és emlősöket, mint például tevéket, macskákat,
denevéreket. A koronavírusok zoonozisok, képesek állatról emberre terjedni. Jelenleg hét
koronavírusról ismert, hogy képes humán fertőzéseket és megbetegedések is előidézni. A
koronavírus fertőzések okozta megbetegedések változó súlyosságúak lehetnek, a hétköznapi
náthától a súlyosabb légúti megbetegedésekig. Négy humán koronavírus általában enyhemérsékelten súlyos felső légúti tüneteket okoz, míg a Közel-Keleti légúti koronavírus (MERSCoV) és a súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus (SARS-CoV) súlyos, akár
életveszélyes légúti megbetegedésekhez is vezethet. (A SARS-CoV okozta további humán
megbetegedések kialakulását a 2003. évi járványügyi intézkedések sikeresen
megakadályozták.)
A 2019 végén Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében álló egy újonnan
kialakult, a béta-koronavírusok családjába tartozó vírust azonosítottak. Az új koronavírus
elnevezése 2020. február 12-től „súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus 2”
(SARS-CoV-2), az általa okozott megbetegedés a pedig „koronavírus-betegség 2019”
(coronavirus disease 2019), melynek rövidített változata a COVID-19.
2. A fertőzés forrása: jelenleg ismeretlen. A kezdeti esetek közös epidemiológiai kapcsolata a
vuhani tengeri és élő állat piaccal erősen valószínűsíti egy ott előforduló állat, mint zoonotikus
forrás szerepét a járvány kialakulásában, azonban ennek beazonosítása még nem történt
meg. Feltehetően ezen – jelenleg még nem beazonosított – állatfaj segítségével jutott át a vírus

denevérekből emberre. Az új koronavírus emberről-emberre történő terjedését igazolták:
ember is lehet a fertőző forrás.
3. A terjedés módja: az emberről-emberre történő terjedés jellemzően cseppfertőzéssel és a
fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik.
4. Lappangási idő: a jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap (2-14 nap).
5. A fertőzőképesség tartama: Az eddigi adatok alapján a fertőzőképesség a tünetek
meglétekor a legnagyobb, de jelenlegi ismereteink szerint fertőzőképesség előfordulhat a
megbetegedés kezdete előtt is. Valószínűleg a tünetek súlyosságával arányos a fertőzőképesség.
Jelenlegi ismeretink szerint az új koronavírussal történő fertőződés esetén a légúti mintákból a
tünetek megjelenését megelőző 1-2 napban már kimutatható a vírus. Közepes súlyosságú
megbetegedés esetében 7-12 napig, súlyos megbetegedés esetén akár 2 hétig is kimutatható a
vírus a légúti mintákban, a fertőzőképesség feltehetően ugyanebben az időszakban áll fenn.
Kínai adatok alapján a tünetek kialakulását követően az ötödik naptól 4-5 héten keresztül
kimutatható a székletből a vírus RNS-e; ugyanakkor további mintákban is igazolták a jelenlétét
(nyál, teljes vér, szérum, vizelet). Ennek a pontos klinikai relevanciája még nem ismert, mivel
a vírus RNS kimutatása nem jelent automatikusan fertőzőképességet.
Az új koronavírussal történő fertőződés esetén a legtöbb emberben kialakul a megbetegedés.
Ritkák az olyan esetek, ahol tünetmentesen zajlik le a fertőzés (becsülten 1-3%) és az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem tartja ezeket az eseteket a járvány lényeges
mozgatórugójának.
6. Fontosabb tünetek és kockázati csoportok: A WHO adatai szerint a megbetegedés
jellemzően lázzal (a betegek 88%-ánál), száraz köhögéssel (68%), fáradékonysággal (38%) jár.
Előfordul produktív köhögés (33%), nehézlégzés (19%), torokfájás (14%), fejfájás (14%),
izom- vagy ízületi fájdalom (15%), hidegrázás (11%). Ritkább tünet a hányás (5%), hasmenés
(4%).
A betegség leggyakrabban (kb. 80%-ban) enyhe vagy közepesen súlyos formában zajlik, ekkor
a klinikai kép az enyhe légúti fertőzéstől a nem súlyos tüdőgyulladásig terjedhet. A
megbetegedések 14%-a súlyos lefolyású. A betegek 6%-ánál alakulhat ki kritikus állapot,
amikor légzési elégtelenség, szeptikus sokk, többszervi elégtelenség jelentkezik.
A letalitás 2-3% között változik, amelyet jelentősen befolyásol a vírus terjedésének intenzitása,
illetve az érintett terület jellemzői (pl. demográfiai mutatók, egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférés), általában legmagasabb az idősek körében.
Kockázati csoportok: A betegség súlyos formája leginkább a 60 évnél idősebbeket és a
krónikus alapbetegségben (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri, krónikus
légúti megbetegedés, malignus megbetegedés) szenvedőket érinti.
A várandós nők új koronavírus okozta megbetegedésével kapcsolatban adatok korlátozottan
állnak rendelkezésre; jelenlegi tudásunk szerint hasonló klinikai megjelenéssel zajlik, mint a
felnőtt populációban.

Szintén korlátozottan állnak rendelkezésre adatok a gyermekek érintettségéről, feltehetően ők
éppúgy megfertőződhetnek, mint a felnőttek, azonban náluk a betegség jellemzően tünetmentes
vagy enyhe formában zajlik, igen ritka a szövődmény kialakulása.

7. Teendők a beteggel:

7.1. Jelentés:
Az esetdefiníciónak megfelelő gyanús/kivizsgálás alatt álló beteget (lásd alább: 7.1.1. pont) az
eset minősítését követően a kezelőorvos (pl. háziorvos, járóbeteg-szakellátás orvosa,
mentőszolgálat orvosa) haladéktalanul, telefonon jelenti az illetékes kerületi/járási hivatal
népegészségügyi osztályának. A járási hivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró
munkatársa haladéktalanul értesíti a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályát.
Fekvőbeteg-ellátó intézményben történő ellátás/felvétel esetén (a beutalóval/mentővel érkező
beteg esetén, és akkor is, ha az első ellátást az intézmény nyújtja) haladéktalanul, közvetlenül
az illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályát kell értesíteni. Munkaidőn
kívül a jelentést a megyei kormányhivatal készenlétéhez kell megtenni.
A megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a gyanús/kivizsgálás alatt álló eseteket
a kormányhivatalok számára megadott táblázat kitöltésével naponta egyszer (hétvégén is) 16
óráig írásban jelenti az NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának (a
keszenlet.jarvany@nnk.gov.hu és a jarvany.surv@nnk.gov.hu e-mail címeken).
Amennyiben a gyanús/kivizsgálás alatt álló beteg laboratóriumi vizsgálatának eredménye
alapján az eset besorolása valószínűsített vagy megerősített esetre változik, akkor az OSZIR
Járványügyi szakrendszerének fertőző beteg jelentő alrendszerében a lakcím szerint illetékes
járási/kerületi hivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró munkatársa a laboratóriumi lelet
alapján létrehozza az un. betegségesetet, ezzel nyilvántartásba veszi a beteget.
A járási/kerületi hivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró munkatársa (szükség esetén a
megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya segítségével) az OSZIR rendszerében
kitölti az egyedi adatgyűjtő lapot a rendelkezésre álló adatokkal. Az adatgyűjtő lapon kért
adatokban bekövetkező változásokat folyamatosan aktualizálni kell.
Az adatgyűjtő lapon közölt információk alapján tesz eleget a nemzetközi jelentési
kötelezettségnek az NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya hivatalosan megadott
jelentési útvonalakon.

7.1.1. Esetek osztályozása
7.1.1.1.Gyanús eset / Kivizsgálás alatt álló eset
Amennyiben az alábbi három kategória közül legalább egy teljesül, akkor a beteg gyanús
esetnek minősül és ennek megfelelően kell eljárni, beleértve az új koronavírus irányában
történő diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatot is.

D. Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi, hirtelen kezdődő
tünetek közül legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj, ÉS a tünetek kezdetét
megelőző 14 napban külföldön járt.
E. Olyan beteg, aki akut légúti fertőzésben szenved, ÉS a tünetek kezdetét megelőző 14
napban szoros kapcsolatban volt új koronavírussal megerősítetten vagy
valószínűsítetten fertőzött személlyel.
Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a megerősített
COVID-19 fertőzöttel
-

-

-

egy háztartásban él;
személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb
idő);
- zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő)
[pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi
beteglátogatás során];
- közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl.
kézfogás útján);
- védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával
érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz);
a repülőúton
o
bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült
o
COVID-19 beteget ápolt,
o
a repülőgép személyzeteként az új koronavírussal fertőzött beteg ülőhely
szektorában látott el szolgálatot,
o
amennyiben a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása
indokolja, a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a
kontaktuskutatás;
az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg közvetlen
ellátásában/ápolásában részt vett vagy laboratóriumi dolgozóként COVID-19 beteg
mintáit kezelte.

F. Olyan súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél a láz (≥38°C) mellett
légúti megbetegedés legalább egy tünete/klinikai jele fennáll (pl. köhögés, légszomj,
tüdőgyulladás klinikai vagy radiológiai jele) ÉS állapota kórházi kezelést indokol.
A klinikai és a járványügyi adatok alapján az orvos (háziorvos, kezelőorvos) és/vagy a
népegészségügyi hatóság dönthet úgy, hogy egy légúti tüneteket mutató betegnél új koronavírus
kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez akkor is, ha a beteg nem felel
meg szigorúan a fentiekben leírt esetdefiníció egyikének sem.
Például, ha a fekvőbetegek, egészségügyi dolgozók körében vagy más szoros közösségben (pl.
munkahelyen, családi, baráti közösségben) akut légúti fertőzések halmozódása fordul elő.
7.1.1.2. Valószínűsített eset
Az a gyanús eset, akinek a COVID-19 miatt végzett laboratóriumi vizsgálati eredménye kétes,
vagy akinek pan-koronavírus vizsgálati eredménye pozitív.
7.1.1.3. Megerősített eset

Minden olyan személy, akinél laboratóriumi módszerrel igazolták az új koronavírus által
okozott fertőzést (klinikai tünetekkel vagy klinikai tünetek nélkül).
7.2. Elkülönítés: mind a gyanús/kivizsgálás alatt álló, mind a valószínűsített, mind az igazolt
eset elkülönítése kötelező.
7.2.1. Gyanús kivizsgálás alatt álló beteg:
a) Amennyiben a háziorvos által telefonon elvégzett kockázatelemzés alapján a gyanús/
kivizsgálás alatt álló betegnek enyhe tünetei vannak, és nem tartozik a betegség
szempontjából kockázati csoportba, és otthonában a megfelelő elkülönítése
megoldható, akkor otthonában/tartózkodási helyén kerül elkülönítésre. A háziorvos
értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti mintavétel céljából. Ennek
eredményéről a háziorvos értesíti a beteget.
b) Amennyiben a beteg állapota kórházi ellátást igényel a tünetek súlyossága (pl. dyspnoe,
tüdőgyulladás) miatt és/vagy rizikó csoportba tartozik, illetve az otthoni elkülönítés nem
megoldható (pl. rizikócsoportba tartozó családtag) az OMSZ a területileg illetékes
infektológiai osztályra vagy járványkórházba, vagy a COVID-19 beteg ellátására kijelölt
egyéb intézménybe/osztályra szállítja a beteget, ahol az elkülönítése, az ellátása és a
mintavételezés megtörténik.
https://www.nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasifoosztaly/nyilvantartasok/ellatasi-teruletek-nyilvantartasai/237-fekvobeteg-ellatastnyujto-egeszsegugyi-szolgaltatok-teruleti-ellatasi-kotelezettsege

7.2.2. Laboratóriumi vizsgálattal megerősített COVID-19 betegek
A laboratóriumi vizsgálattal megerősített betegeket el kell különíteni.
a) Az otthonában elkülönített beteg a pozitivitás megállapítása után is maradhat otthonában.
b) Amennyiben a fekvőbeteg intézményben ápolt betegnél igazolódik az új koronavírus
pozitivitás, ha ott megoldható, a beteg elkülönítése az ellátó intézményben történik.
Amennyiben az elkülönítés a beteget eddig ellátó intézményben nem megoldható, akkor a
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező infektológiai osztályon kell elkülöníteni.
https://www.nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasifoosztaly/nyilvantartasok/ellatasi-teruletek-nyilvantartasai/237-fekvobeteg-ellatastnyujto-egeszsegugyi-szolgaltatok-teruleti-ellatasi-kotelezettsege
Amennyiben a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező infektológiai osztály kapacitása nem
elegendő a laboratóriumi vizsgálattal igazolt betegek ellátása az alábbi kijelölt
járványkórházakban történhet:
1.
2.

Dél-pesti Centrumkórház- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
(DPC) Szent László telephelye (1097 Budapest, Albert Flórián út 5.)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Semmelweis Tagkórház (MISEK) (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.)

3.
4.
5.

Tolna Megyei Balassa János Kórház (székhely: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á.
u. 5-7.)
Magyar Imre Kórház (székhely: 8400 Ajka, Korányi F. u. 1.)
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház (székhely: 6400, Kiskunhalas, Dr. Monszpart
László u. 1.)

7.3. Diagnosztikus és egyéb célból végzendő mikrobiológiai vizsgálatok
7.3.1. Valamennyi fekvőbeteg intézményben ellátott gyanús/kivizsgálás alatt álló betegnél
kötelezően el kell végezni a laboratóriumi vizsgálatot.
Az enyhe tüneteket mutató, otthonában elkülönített betegnél lehetőség szerint történjen
mintavétel a rendelkezésre álló (mintavételezési és laboratóriumi vizsgálati) kapacitások
priorizálásának figyelembe vételével.
Alsó vagy felső légúti (orr-, garattörlet) váladékot kell küldeni az erre kijelölt laboratóriumok
egyikébe a vírus direkt kimutatására. A kijelölt laboratóriumok: NNK, DPC, Semmelweis
Egyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Synlab
Hungary Kft.
Amennyiben felső légúti minta vételére kerül sor, az orr- és garattörletet külön pálcával kell
levenni, de a két pálcát ugyanabba a VTM tartályba kell belemosni.
A minta minőségének szempontjából felső légúti minta esetén legelőnyösebb a reggeli
mintavétel, mielőtt a beteg ételt vagy italt fogyasztott volna. Szintén a minta minőségének
szempontjából orrtörlet vételekor a mintavételező pálcát magasan fel kell vezetni az orrüregbe.
Az új koronavírus fertőzés kizárásához 48 óra különbséggel vett második légúti minta
vizsgálatára is szükség van.
7.3.2. Az igazolt beteg állapotának követéséhez vett orrtörlet mintájának pálcáját és a
garattörlet mintájának pálcáját külön-külön VTM tartályba kell belemosni.
7.3.3. A gyógyult beteg elbocsátásához minimum 24 óra különbséggel levett, 3 negatív
eredményű légúti minta szüksége. Az egyidőben levett orr és garattörlet mintavevő pálcáját
ugyanabba a VTM tartályba lehet belemosni. Az első felszabadító mintát a betegtől a tünetek
kezdetét követően legalább 7 nappal vagy a láz megszűnése után legalább 3 nappal kell levenni.
Esetleges tovább mintatípusok szükségességéről a laboratóriummal kell egyeztetni.
7.4. Infekciókontroll óvó-védő rendszabályok a betegellátás során
Figyelembe véve az új koronavírusról eddig ismerteket és a koronavírusok terjedési módját, az
egészségügyi intézményekben az új koronavírus terjedésének megelőzésére javasolt
infekciókontroll gyakorlat hasonló a súlyos, akut légúti tünetegyüttes (SARS) megelőzése
céljából végzett infekciókontroll gyakorlatához, amelyet a válsághelyzeti intézményi
intézkedési terv szabályoz.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alapvető (standard) óvó-védő rendszabályokban foglalt
fertőzés-megelőzési előírásokat minden beteg ellátása folyamán be kell tartania az
egészségügyi dolgozóknak. A kézhigiénés szabályok betartása mellett az egészségügyi
dolgozóknak bármely légúti megbetegedés tüneteit mutató beteg ellátása esetén sebészi

orr-szájmaszkot kell viselnie, függetlenül attól, hogy felmerül-e az új koronavírus
megbetegedés lehetősége.
A fertőzés megelőzésének alapelvei az egészségügyi ellátás során:
A.
B.
C.
D.
E.

Korai felismerés és elkülönítés
Infekciókontroll óvó-védő rendszabályok alkalmazása a betegellátásban
Környezet- és eszközfertőtlenítés
Egészségügyi dolgozók és a látogatók oktatása
Tárgyi és személyi feltételek biztosítása

A. Korai felismerés és elkülönítés
A fertőzésre gyanús betegek korai felismerése a klinikai tünetek és az anamnézis alapján,
valamint a fertőzésre gyanús esetek haladéktalan elkülönítése szükséges. Az anamnézis
felvételekor a beteg alapos kikérdezése a legfontosabb. Elkülönítésig a légúti tüneteket mutató
betegre adjunk sebészi orr-szájmaszkot.
Amennyiben új koronavírus okozta fertőzésre gyanús eset kerül azonosításra, a beteget
haladéktalanul el kell különíteni. A gyanús (kivizsgálás alatt álló), valószínűsített, illetve
megerősített COVID-19 betegeket jól szellőző, lehetőleg komfortos, külön (egyágyas)
kórteremben kell elhelyezni. Amennyiben nem áll rendelkezésre külön kórterem, a megerősített
COVID-19 betegek kohorsz izolációja is lehetséges, de az ágyak egymástól való távolsága
legalább egy méter legyen. A kórterem ajtaját csukva kell tartani. A valószínűsített, illetve
megerősített eseteket negatív (a környezeténél alacsonyabb) nyomású kórteremben kell
elhelyezni, ha erre biztosítottak a lehetőségek.
Amennyiben az intézménybe, pl. járványügyi zárlat céljából került személy tünetmentes, de az
elvégzett laboratóriumi vizsgálat alapján új koronavírussal fertőzöttnek bizonyul, az ilyen
személy ne legyen egy kórterembe elhelyezve tünetes COVID-19 beteggel.
Amennyiben az új koronavírus okozta megbetegedésben szenvedő beteget ellátó egészségügyi
dolgozóknál a beteggel való utolsó kontaktust követő 14 napon belül légúti fertőzés tünete
jelentkezik, akkor az egészségügyi dolgozó köteles a tünet(ek) megjelenéséről a
kórházhigiénés szolgálatot azonnal értesíteni.
B. Infekciókontroll óvó-védő rendszabályok alkalmazása a betegellátásban
Az új koronavírus okozta megbetegedésre gyanús (kivizsgálás alatt álló), valószínűsített,
illetve megerősített eset ellátása esetén a fokozott biztonság érdekében szigorúan be kell
tartani az alapvető (standard) óvó-védő rendszabályok mellett a cseppfertőzéssel, a légúti
terjedéssel, valamint a közvetlen vagy közvetett kontaktussal terjedő fertőzések megelőzésére
vonatkozó óvó-védő rendszabályokat. (A fenti rendszabályok részleteit tartalmazó egyoldalas,
kinyomtatható és az egészségügyi intézményben kihelyezhető tájékoztatók a 2020. március 2án kiadott eljárásrend részeként került megküldésre.)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alapvető (standard) óvó-védő rendszabályokban foglalt
fertőzés-megelőzési előírásokat minden beteg esetében be kell tartani. A kézhigiénés szabályok
betartása mellett az egészségügyi dolgozóknak bármely légúti fertőzés tüneteit mutató

beteg ellátása esetén sebészi orr-szájmaszkot kell viselnie, függetlenül attól, hogy
felmerül-e az új koronavírus megbetegedés lehetősége.
A fent hivatkozott infekciókontroll óvó-védő rendszabályok közül kiemelendő:
•

•
•

•

•

•
•

•

Megfelelő kézhigiénés gyakorlat alkalmazása a „kézhigiéne öt momentuma”
alapelvnek megfelelően, szigorúan betartva valamennyi beteg ellátása során:
(1) a beteg érintése előtt, (2) aszeptikus beavatkozás előtt, (3) a vérrel vagy
testváladékkal való expozíció után, (4) a beteg érintése után, (5) a beteg
környezetének érintése után.
Amennyiben a beteg állapota engedi, a betegnek sebészi orr-szájmaszkot célszerű
viselnie.
Az izolációs (elkülönítő) kórteremben, illetve a beteget érintő bármely ellátás során a
személyzetnek az alábbi, szakszerűen felvett, megfelelően illeszkedő egyéni
védőeszközökből álló védőfelszerelést kell viselnie:
- FFP2 vagy FFP3 respirátor (légzésvédő),
- védőszemüveg vagy arcvédő,
- kesztyű (egyszerhasználatos),
- védőruha vagy köpeny (hosszú ujjú, egyszerhasználatos, vízlepergető anyagú).
Amennyiben respirátor csak korlátozottan áll rendelkezésre, akkor rangsorolni kell, hogy
mely beavatkozásoknál alkalmazzák. Legfontosabb az aeroszol-képződéssel járó
beavatkozásoknál, a gyanús/valószínűsített/megerősített COVID-19 eset ellátásakor,
beleértve az orr- és garattörlet minta vételét, ekkor a dolgozónak lehetőség szerint mindig
FFP2/FFP3 légzésvédőt kell viselnie. Respirátor alkalmazása szempontjából magas
prioritásúnak számít a COVID-19 beteg közvetlen betegellátása. A bármilyen okból levett
respirátor, nem használható újra. Légzésvédő hiánya esetén az egészségügyi dolgozóknak
a rendelkezésre álló lehető legmagasabb szűrőfokozattal rendelkező maszkot szükséges
viselnie. Respirátor korlátozott elérhetősége esetén a takarító személyzetnek és a
hulladékot kezelő személyzetnek sebészi maszkot ajánlott viselnie, a többi védőeszköz
mellett (kesztyű, védőszemüveg/arcvédő, köpeny).
A védőszemüvegnek illeszkedés szempontjából kompatibilisnek kell lennie a respirátorral.
A hosszú ujjú, egyszerhasználatos, vízlepergető anyagú védőruhának vagy köpenynek nem
kell sterilnek lennie. Ez alól kivétel, ha steril környezetben kell viselni azt, pl. műtőben.
Ha vízlepergető anyagú védőruha vagy köpeny nem elérhető, akkor egyszerhasználatos
műanyag kötény is viselhető a nem-vízlepergető anyagú védőruha vagy köpeny felett.
Valamennyi védőeszköz esetében fontos a megfelelő méret/illeszkedés, mivel nem
megfelelő illeszkedés esetén az eszköz viselése nem nyújt védelmet.
Az egyéni védőeszközök szakszerű felvétele előtt és szakszerű levétele után
kézfertőtlenítést kell végezni.
Az aeroszol-képződéssel járó beavatkozásokat lehetőség szerint egy jól szellőző, külön
kórteremben/vizsgáló helyiségben kell végezni. A beavatkozásban a lehető legkevesebb
személy vegyen részt.
Az aeroszol-képződéssel járó beavatkozások során (pl. intubáció, légúti leszívás,
bronchoscopia) a légúti izoláció szabályait kell betartani, és megfelelően illeszkedő
FFP2/FFP3 respirátort kell alkalmazni védőszemüveg vagy arcvédő, kesztyű (egyszer
használatos), védőruha vagy köpeny alkalmazása mellett. Az egyéni védőfelszerelés
szakszerű felvétele előtt és szakszerű levétele után kézfertőtlenítést kell végezni.

•

•
•
•

•
•

•

A kórterembe csak a beteg ellátásában részt vevő egészségügyi dolgozók léphetnek be, az
egyéb kórházi dolgozók (ideértve a takarítókat is) számát korlátozni kell és valamennyi, az
ellátásban részt vevő személyt regisztrálni szükséges.
A beteg ellátása során lehetőleg egyszer használatos eszközöket kell használni. A nem
egyszer használatos eszközöket a gyártó előírása szerint kell fertőtleníteni/sterilizálni.
A kórteremben folyamatos környezet fertőtlenítés szükséges. A beteg távozását követően
a kórteremben zárófertőtlenítést kell végezni.
A beteg textíliája a kórteremben, „fertőző” megjelölésű, lehetőség szerint olvadó zsákban
gyűjtendő. A szennyes textília számolása nem megengedett. A textíliák mosása során az
egészségügyben alkalmazott fertőtlenítő mosási eljárások alkalmazandók.
A betegek indokolatlanul nem hagyhatják el a kórtermet.
A kórterem indokolt elhagyása (a beteg vizsgálatra, más intézménybe szállítása, stb.)
esetén gondoskodni kell arról, hogy a beteg sebészi orr-szájmaszkot viseljen. A beteget
szállító személyzet számára is kötelező a védőeszközök alkalmazása és a megfelelő
kézhigiénés gyakorlat (kézfertőtlenítés az „öt momentum” elvnek megfelelően). A
vizsgálatot végző osztállyal/részleggel előzetesen egyeztetni kell: a beteg vizsgálatára úgy
kerüljön sor, hogy a vizsgálóhely fertőtlenítő takarítása a vizsgálat után a lehető
leghamarabb megtörténhessen.
A beteg csak a legindokoltabb esetben és korlátozott módon látogatható (pl. beteg
gyermeket szülei), az intézmény eseti elbírálása alapján. A látogatók előzetes regisztráció
és megfelelő felkészítés után léphetnek a kórterembe. A felkészítés során a látogatókat meg
kell tanítani a védőeszközök megfelelő használatára és a helyes kézfertőtlenítési
gyakorlatra. A védőeszköz-használatot ellenőrizni kell. Monitorozni kell, hogy a betegnél
történt legutóbbi látogatást követő 14 napon belül a látogatónál kialakult-e az új
koronavírus megbetegedésre jellemző tünet.

C. Környezet- és eszközfertőtlenítés
A környezet folyamatos és zárófertőtlenítése szükséges virucid hatású szerrel. A
koronavírus lipidburokkal rendelkezik, ezért a legtöbb egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer
hatásos ellene.
D. Egészségügyi dolgozók és a látogatók oktatása
A dolgozókat és a látogatókat oktatni kell a helyes kézhigiénére, a szükséges egyéni
védőfelszerelés helyes használatára (különösen a védőeszközök felvételének és levételének
helyes sorrendjére és módjára), a légzési higiénére és köhögési etikettre. Ajánlott, hogy csak
azon egészségügyi dolgozók vehessenek részt új koronavírus okozta megbetegedésre gyanús
(kivizsgálás alatt álló), valószínűsített, illetve megerősített esetek ellátásában, akik
demonstrálták kompetenciájukat az egyéni védőeszközök megfelelő használatában. Az oktatás
az egészségügyi intézmény feladata.
E. Tárgyi feltételek biztosítása
Az alapvető (standard) óvó-védő rendszabályok, valamint a cseppfertőzéssel, a légúti
terjedéssel és a kontaktussal terjedő fertőzések megelőzését szolgáló óvó-védő rendszabályok
folyamatos alkalmazásához elengedhetetlen az, hogy a szükséges (egyszerhasználatos és

egyéb) eszközök folyamatosan és elegendő számban az egészségügyi dolgozók számára
rendelkezésre álljanak. Az eszközök biztosítása az egészségügyi intézmény feladata.
Kiegészítő információk a bármely formában alapellátást (pl. háziorvos, alapellátó
fogorvos), járóbeteg-szakellátást vagy sürgősségi (pl. háziorvosi ügyeleti) ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatók számára:
-

-

-

-

-

-

-

Az egészségügyi szolgáltatónak ismernie kell az új koronavírus okozta megbetegedés
klinikai tüneteit, rizikótényezőit (különös tekintettel az utazási anamnézisre), az esetek
osztályozását (gyanús, valószínűsített, megerősített eset), az infekciókontroll óvó-védő
rendszabályokat, az esetek járványügyi bejelentésének követelményeit, és az esetek
szállítására, áthelyezésére vonatkozó ajánlásokat.
A légúti tünetekkel jelentkező beteg ellátása során sebészi maszk viselése és a
vizsgálóhelység lehetőség szerinti folyamatos szellőztetése indokolt.
A légúti tünetekkel fogászati ellátásra jelentkező beteg fogászati ellátását a sürgős
beavatkozásokra célszerű szorítani, a nem sürgős beavatkozások elhalasztásával.
Előzetes, telefonon történő időpont egyeztetéskor célszerű a betegeknél rákérdeni légúti
tünetek esetleges fennállására.
Az új koronavírus okozta megbetegedésre gyanús (kivizsgálás alatt álló),
valószínűsített, illetve megerősített eset ellátása esetén kötelező a személyzetnek az
alábbi egyéni védőeszközökből álló védőfelszerelést kell viselnie: megfelelően
illeszkedő FFP2/FFP3 respirátor (hiánya/korlátozott elérhetősége esetén lásd fenti B
pont), védőszemüveg vagy arcvédő, kesztyű (egyszer használatos), védőruha vagy
köpeny (hosszú ujjú, egyszer használatos, vízlepergető anyagú). Az eszközök
biztosítása az egészségügyi szolgáltató feladata. Az egyéni védőfelszerelés szakszerű
felvétele előtt és szakszerű levétele után kézfertőtlenítést kell végezni.
Fontos a korai felismerés a tünettan és esetleges utazási anamnézis, illetve más releváns
információk (pl. egy háztartásban élő családtag utazása, közvetlen munkatársak légúti
betegsége) alapján.
Megfelelő kézhigiénés gyakorlatot kell alkalmazni a „kézhigiéne öt momentuma”
alapelvnek megfelelően, szigorúan betartva valamennyi beteg ellátása során.
A légúti tünetekkel jelentkező beteg ne használja a tömegközlekedést, hanem egyénileg,
autóval legyen kórházba szállítva kórházi ellátás indokoltsága esetén, sebészi maszk
viselése mellett, illetve szükség esetén mentővel történjen a szállítás.
Környezet- és eszközfertőtlenítés (pl. betegvizsgáló asztal vagy szék, fonendoszkóp,
lázmérő, egyéb többször használatos eszközök) szabályainak betartása szükséges a
betegellátás során.
A beteg otthonában történő vizsgálat esetén az orvosnak biztosítani kell maga számára
a fenti védőeszközöket és alkohol tartalmú kézfertőtlenítő szert, és gondoskodnia kell a
keletkezett veszélyes hulladék szakszerű összegyűjtéséről és elhelyezéséről.

Az Országos Mentőszolgálat a saját intézkedési tervében leírtak szerint jár el az új
koronavírus fertőzésre gyanús beteg szállításakor.
8. Teendők a beteg környezetében
8.1. A beteggel kontaktusba kerül személyek felkutatása:
Kötelező felderíteni minden olyan személyt, aki a valószínűsítetten vagy igazoltan az új
koronavírussal fertőzött beteggel kapcsolatba került a tünetek fennállása idején és a

maximális elővigyázatosság érdekében a tünetek kialakulását megelőző két napban. A
kontaktok kutatása során együttműködik a kórház helye szerinti megyei kormányhivatal
népegészségügyi főosztálya és a beteg lakhelye/tartózkodási helye szerint illetékes
kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya.
A COVID-19 fertőzött kontaktja minden olyan személy, aki jelenleg nem mutat tüneteket, de
kapcsolatban volt vagy kapcsolatban lehetett egy COVID-19 beteggel. A fertőződési kockázat
függ az expozíció szintjétől, ami egyúttal meghatározza a megfigyelés típusát is. Az expozíció
szintjének meghatározása esetenként nehéz lehet, és szükségessé teszi az eset kikérdezését.
Magas kockázatú expozíció (szoros kapcsolat):
•
•
•
•
•

•

•

A COVID-19 fertőzöttel egy háztartásban élő személy;
A COVID-19 fertőzöttel közvetlen fizikai kapcsolatba került személy (pl. kézfogás
útján);
A védőeszköz alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg fertőző váladékával érintkezett
személy (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz);
A COVID-19 fertőzöttel személyes kapcsolatba került személy (2 méteren belüli
távolság és 15 percnél hosszabb idő);
A COVID-19 fertőzöttel zárt légtérben együtt tartózkodott személy (2 méteren belüli
távolság és 15 percnél hosszabb idő) [pl. iskolai osztályterem, irodai megbeszélés,
kórházi váróterem);
Az előírt egyéni védőeszköz alkalmazása nélkül vagy potenciálisan sérült védőeszköz
alkalmazása mellett a COVID-19 beteg közvetlen ellátásában/gondozásában részt vett
egészségügyi, vagy ugyanezen módon a COVID-19 beteg mintáit kezelt laboratóriumi
dolgozó;
Repülőúton:
o a COVID-19 fertőzöttől bármely irányban 2 ülésnyi távolságban ült személy,
o a COVID-19 beteg ápolásában részt vett útitárs vagy egyéb személy,
o a repülőgép személyzeteként a COVID-19 beteg ülőhelyének szektorában
szolgálatot ellátott személy.
o Amennyiben a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja,
a repülőgép nagyobb területén vagy akár egészén utazókra kiterjeszthető a
szoros kapcsolat fogalma.

Alacsony kockázatú expozíció (alkalomszerű, rövid, eseti kapcsolat):
•
•
•

A COVID-19 fertőzöttel 15 percnél rövidebb ideig vagy 2 méteres távolságon kívül zárt
légtérben együtt tartózkodó személy;
A COVID-19 fertőzöttel 15 percnél rövidebb ideig vagy 2 méteres távolságon kívül
személyes kapcsolatba került személy;
A COVID-19 fertőzöttel bármilyen közlekedési eszközön együtt utazott személy.

Egészségügyi dolgozók
Az egészségügyi ellátással összefüggő terjedés magas kockázatára való tekintettel, és
összhangban más országok hasonló ajánlásaival, a következő különleges intézkedések
szükségesek az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatban:
Egyéni védőeszköz nélküli érintkezés (magas kockázatú expozíció) esetén:
• aktív járványügyi megfigyelés ÉS
• a munkavégzés felfüggesztése
az utolsó expozíciót követő 14 napig.
Az előírt egyéni védőeszköz használata melletti (védett) érintkezés esetén:
•
•

a munkavégzés folytatása,
önmegfigyelés és légúti tünetek észlelése esetén otthonában történő elkülönítés.

8.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat: Amennyiben az egyedi
kockázatértékelés alapján a szoros kontaktok mintájának PCR vizsgálata szükséges, az orr- és
garattörletek levételére a megfigyelés/zárlat helyén kerül sor.
8.3. Járványügyi megfigyelés: Bármely tünetmentes személyt, aki az új koronavírust tekintve
valószínűsített vagy megerősített beteggel szoros kapcsolatba került járványügyi megfigyelés
alá kell helyezni a betegségre jellemző láz és légúti tünetek esetleges megjelenésének azonnali
észlelése érdekében.
A területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya a járványügyi vizsgálat
során megkeresi a valószínűsített/megerősített esettel kontaktusba került személyeket, és a
megerősített vagy valószínűsített COVID-19 beteg tüneteinek fennállása idején és a maximális
elővigyázatosság érdekében a tünetek kialakulását megelőző két napban szoros kapcsolatba
került személyeket 14 napig járványügyi megfigyelés alá helyezi.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 66. §-ában foglaltaknak megfelelően kell
meghatározni a járványügyi megfigyelés, szükség esetén a járványügyi zárlat (karantén)
tartamát. Az intézkedést a kontakt személy egyedi körülményeire adaptáltan kell meghozni
olyan módon, mellyel biztosítható a fertőzés további terjedésének megelőzése.
Az egészségügyi rendszer és a mentőszállítás kapacitás túlterhelésének megelőzése érdekében
és a rendelkezésre álló védőeszközök ésszerű felhasználása érdekében a szoros kontaktok
megfigyelése otthonukban javasolt. Járványügyi zárlat (karantén) elrendelése kizárólag az
intézkedés alá vont együttműködésének hiánya vagy az otthoni megfigyelés
kivitelezhetetlensége esetén javasolt.
Az otthonukban elkülönített kontaktok az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 66. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a járványügyi megfigyelés tartama alatt
foglalkozásuk gyakorlásában, kapcsolattartási jogukban és mozgási szabadságukban
korlátozhatók. A járványügyi megfigyelés alatt álló személynek azonnal értesíteni kell a
népegészségügyi hatóságot, ha a COVID-19 fertőzés okozta tünetek (pl. láz, köhögés,
légszomj) jelentkeznek.

Amennyiben járványügyi zárlat kerül elrendelése, és ennek során a kötelezettek nem
otthonukban, hanem egészségügyi vagy egyéb intézményben kerülnek elhelyezésre, akkor
biztosítani kell, hogy a zárlat alá helyezettek egymástól elkülönítve, külön helyiségben
legyenek. A járványügyi zárlat során csak kivételes esetben lehetséges „kohorsz izoláció”,
mivel ez – a szakmai szabályoknak megfelelően – a betegek, azaz a COVID-19 fertőzöttek
elhelyezése kapcsán alkalmazható. A zárlat alá helyezett személyek ellátását – beleértve az
egészségügyi és az egyéb ellátást is (pl. étkezés biztosítása) – a dolgozó csak megfelelő
védőeszközben végezheti, és az egyes zárlat alá helyezett személyek ellátása között a
védőeszközök előírás szerinti cseréje szükséges.
Ha a járványügyi megfigyelés/zárlat alatt az esetdefinícióban leírt klinikai tünetek
jelentkeznek, akkor a kontakt személyt „gyanús/kivizsgálás alatt álló beteg”-nek kell
minősíteni, és az ott leírtak szerint kell eljárni.
Ha a járványügyi megfigyelés/zárlat ideje alatt laboratóriumi vizsgálat igazolja a COVID-19
fertőzést, akkor a kontakt személyt megerősített esetnek kell minősíteni, és az ott leírtak szerint
kell eljárni.
Az alkalomszerű kapcsolatba került személyek esetén nincs szükség a hatóság által elrendelt
járványügyi megfigyelésre, azonban a kontaktok figyelmét fel kell arra hívni, hogy az utolsó
expozíciót követő 14 napig, a COVID-19 fertőzésre jellemző tüneteket (ideértve a bármilyen
mértékű lázat, köhögést és légszomjat) kialakulását önmaguk ellenőrizzék.
A 2020. március 11-én a Magyar Közlöny 40. számában megjelent 41/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet 3. §-ában foglaltak szerint járványügyi intézkedések tűrésére kötelezett személyek
esetében a kormányrendelet szerinti előírásokat kell követni.
A kontaktustól számított 14 napon belül jelentkező tünetek esetén az újonnan felderített beteget
is “gyanús/kivizsgálás alatt álló beteg”-nek kell minősíteni, függetlenül a megbetegedés
súlyosságától, és eszerint kell eljárni.
8.4. Posztexpozíciós profilaxis: 8.5. Fertőzőforrás-kutatás: kötelező
8.6. Terjesztő közeg felderítése:9. Megelőzés: Fontos a lázas, köhögő emberekkel történő kontaktus kerülése, a köhögési,
tüsszögési etikett betartása, a gyakori szappanos kézmosás.
Az utazási korlátozásokkal kapcsolatos információ a konzuli szolgálat honlapján érhető el:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
A fenti eljárásrend az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Betegségmegelőzési és
Járványügyi Központ ajánlásai és előírásai alapján került összeállításra, a nemzetközi
szervezetek ajánlásainak változása esetén az eljárásrend frissítésre kerül.

