7/2021. sz. FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS
a látogatás rendjéről
Az emberi erőforrások minisztere 11/2021. (V. 19.) számú a koronavírus járvánnyal összefüggően, az
egészségügyi szolgáltatók újra nyitásával kapcsolatos egyes további intézkedésekről szóló egyedi
utasításában foglaltak szerint
2021. május 25-től visszavonásig
a Dél-pesti Centrumkórház — Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben a látogatásra
vonatkozó eljárásrendet az alábbiak szerint határozom meg:
Egy beteghez naponta legfeljebb egy fő látogató mehet be, maximum 60 perces időtartamra.

A látogatónak védettségi igazolvánnyal vagy 48 órán belüli negatív SARS-CoV-2 PCR teszt
eredménnyel rendelkeznie kell, amely a 18 év alattiakra is vonatkozik.
A dokumentumok meglétét az intézmény portáin ellenőrzik.

A látogatóknak mindvégig 3 rétegű sebészi vagy FFP2-FFP3, vagy ezzel azonos besorolású maszkot kell
viselniük.
A SARS-CoV-2 fertőzés miatt kezelt betegek — az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben
meghatározott: kapcsolattartás jogára vonatkozó esetek kivételével — nem látogathatók. A látogatási
korlátozás nem érinti a betegek egyéb kapcsolattartási jogait*, azonban az ebbe a körbe tartozó személyes
kapcsolattattás esetén kötelesek megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a fertőződés veszélyét
a lehető leghatékonyabban csökkentik. Az érintett személyek kötelesek az intézmény ennek érdekében
tett intézkedéseiben együttműködni.
*Az Eütv. I l. (3) - (6) bekezdése további, a látogatáson kívüli személyes kapcsolattartási jogokat állapít meg a következők
szerint.

(3) A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon.
Cselekvésképtelen beteg esetén a fenti személy megjelölésére a 16. SS (7)-(2) bekezdésében meghatározott személy
is jogosult. E bekezdés alkalmazásában súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni
képleten, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van.
(4) A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes
képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.
(5) A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt
folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy - amennyiben ezt az ő vagy újszülöttje egészségi
állapota nem zárja ki - újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el.
(6) A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel vagy vallási egyesület vallásos
szertartást hivatásszerűen végző tagjával való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga.
Ezekben az esetekben is indokolt azonban a járványveszélyre tekintettel a fertőzés elleni fokozott védelem
biztosítása.
Az önállóan, biztonsággal helyváltoztatásra képes betegek esetén a beteglátogatás a kórtermeken kívül (pl:
tágasabb, távolságtartásra alkalmas térben, illetve az időjárástól függően az intézmény udvarán) javasolt.
A látogatás alkalmával csomagok bevitelére lehetőség van.
Fokozottan felhívom mind a betegek, mind a látogatók figyelmét a fertőzések terjedésének megakadályozása
érdekében hozott intézkedések (higiéniai szabályok, távolságtartás, maszk használata) betartására!
Budapest, 2021. május 25.

