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Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja - Magyar Tartomány 
Nagyboldogasszony Ház Idősek Otthona 

H-2081 Piliscsaba, Kálmán király u. 15. Ágazati azonosító: S0024553 
Telefonszám: 06-26-575-540, Fax: 06-26-575-542, E- mail: nbahaz@invitel.hu 

                   Ikt.sz:  909 /2020 

Látogatási tilalom részleges feloldásáról szóló tájékoztatás 

Tisztelt Hozzátartozók/Látogatók! 

 

Számunkra nagy öröm, hogy COVID-19 JÁRVÁNYT az intézményünk sikeresen 
kezelni tudta ez idáig, melyhez az Önök megértő és támogató hozzáállása is segített, 
hogy a járványtól meg tudtuk védeni a Szeretteiket, ezt hálásan köszönjük Önöknek. Az 
intézményünk fenntartója, az intézmény vezetője és minden munkatársa, lehetőségeik 
mérten hozzájárultak ahhoz, hogy az otthonunk lakóinak emberi és materiális 
támogatásukkal, az egészségügyi védelmet és lelki támaszt nyújtsanak.  

Sajnos azonban legfontosabbat a szeretteik közelségét, pótolni nem tudtuk. A család a 
rokonok, barátok hiányát lakóink érzelmileg nehezen viselték, de mégis megértően és 
támogatóan elfogadták, hogy a járványügyi helyzetben mindannyian egymásért 
vállaljuk a keresztet, és ezzel az összefogással igyekezzünk továbbra is megóvni 
szeretteiket a járványtól. 

Sajnos a járványnak még nincs vége, biztosan nem tudhatjuk, hogy észrevétlenül nem 
kerül be a vírus az otthonunkba, ezért továbbra a közös erővel a megelőzésre kell 
törekednünk, hiszen időseink fokozott védelemre szorulnak, a veszélyeztetett csoporthoz 
tartoznak. 

Az Országos Tisztifőorvos 2020.június 03.-án kelt határozatában a látogatási tilalmat 
részlegesen, feloldotta, bizonyos szabályok betartásával.  

Ezekről tisztelettel tájékoztatom Önt/ Önöket: 

Az Országos Tisztifőorvos Magyarország valamennyi bentlakásos szociális szolgáltatást 
nyújtó intézményében az új koronavírus miatt elrendelt látogatási tilalom tárgyában 2020. 
március 8. napján kiadott, majd többször módosított 13305-8/2020/EÜIG iktatószámú 
határozatának a LÁTOGATÁSI TILALOMRA vonatkozó rendelkezéseit a 2020. június 3. 
napján kelt 13305-54/2020/EÜG iktatószámú határozatával RÉSZLEGESEN 
FELOLDOTTA, így intézményünkben is lehetőség nyílik 2020. június 08. napjától 
Szeretteik látogatására. 

Annak érdekében, hogy a látogatások, rendben, felügyelet mellett és ellenőrizhető módon 
történhessenek meg intézményünkben, ahhoz az Önök segítő együttműködését szeretnénk 
kérni.  
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A látogatási tilalom részleges feloldását csak fokozottan és nagyon átgondoltan, 
szervezett intézkedéssel tudjuk megvalósítani. Igyekszünk továbbra is 
munkatársaimmal a lakóinkat megóvni, de ehhez az Önök megértése és támogatása is 
szükséges! 
 
AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSÁRA VONATKOZÓ  SZABÁLYOK ( 2020.06.08-
TÓL- VISSZAVONÁSIG): 
Az alábbiak szíves betartására, kérem fel Önt/ Önöket az intézményünk látogatásai 
alkalmával: 
Tisztelettel kérjük: 

1.  SZÍVESKEDJENEK IDŐPONTOT EGYEZTETNI a LÁTOGATÁS 
CÉLJÁBÓL A MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORTNÁL. ELŐRE MEGBESZÉLT  
és EGYEZTETETT IDŐPONTBAN  MEGSZERVEZZÜK a LÁTOGATÁS 
LEHETŐSÉGÉT A HÁZIREND BETARTÁSÁVAL! 

 
(Szeretném szíves figyelmüket felhívni, hogy csak egészséges személy látogathatja meg 
családtagját. A látogatóknak aláírásukkal a portán nyilatkozatot kell tenniük, hogy 
egészségi állapotuk megfelelő és betegség tüneteit nem észlelik magukon (pld. torokfájás, 
láz stb. valamint a portán testhőmérséklet mérés is történik.) 

 
 
2. IDŐPONT EGYEZTETÉS: (Hétköznap: hétfőtől- péntekig: 8:00 és 16:00 óra 

között lehetséges.) 
Munkatársak elérhetőségeik: 
Tóthné Major Ágnes: 06-30-3023-082     E-mail: szocfoglalkoztato@nbahaz.hu 
Krajczár Erika: 06-30-9393-543:      E-mail: foglalkoztat@nbahaz.hu  
Toókosné Fehér Dorottya: 06-30-939-3790  Email: mentalos@nbahaz.hu  
(Kérjük Önöket, hogy minimum 2 nappal a látogatás előtt, előre szíveskedjenek 
időpontot egyeztetni!)  
 
A  látogatást a következő időintervallumokban  tudja intézményünk biztosítani:   
CSAK MUNKANAPOKON: 8:30- 11:30 és   
                                                   14:00– 16:00 óra között. 

 14 év alatti látogatót nem tudunk fogadni, 14-18 év közötti fiatalok esetén szülői 
nyilatkozat szükséges, hogy egészségesek. 

3. Intézményünkbe a látogatók részéről szükséges a portaszolgálaton a 
munkatársunkkal korábban egyeztetett időpontot „bemondani”. Majd ezután a 
portán belépési sorszámot kapnak, melynek kizárólagos használatával lehet csak 
belépni az intézmény területére.   
(Kérjük, hogy a sorszámot tartsák maguknál, azt a látogatás ideje alatt is 
ellenőrizheti az vezetőség, továbbá távozáskor kötelező a belépési sorszám 
leadása a portán, hiszen új látogató csak annak birtokában léphet be az 
intézmény területére.) 

4. Az intézménybe történő belépés kizárólag szájmaszk használatával engedélyezett. 
Kérjük a látogatókat, hogy szájmaszkot hozzanak magukkal, az intézmény csak 
korlátozott számban tud biztosítani a látogatók részére. Valamint kérjük Önöket 
mindannyiunk érdekében, hogy helyesen szíveskedjenek viselni a maszkot, mert 
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munkatársaimnak jogukban áll ellenőrizni és helytelen viselés esetén felszólítani 
Önöket. 

 
5. Az intézménybe történő belépéskor mindenki számára kötelező a kihelyezésre 

került virucid, baktericid hatású automatikus érintésmentes kézfertőtlenítő 
készülék által adagolt kézfertőtlenítő szer használata. 

 
6. A látogatók száma limitálva van. Egy lakóhoz egy időben 1 személy jöhet, a 

látogatási idő maximum 45 perc.  (Egy lakó egy nap maximum 2 személyt 
fogadhat). 

 
7. Az intézményünkben egyszerre ÖSSZESEN- EGY IDŐBEN- 5 LÁTOGATÓ 

LEHET JELEN. 
 

8. A meghatározott maximális idő lejártával (45 perc) az intézményt el kell hagyni, 
a belépési sorszámot a portaszolgálaton szükséges leadni, mellyel az új látogató 
beléphet az otthon területére. 

 
9. A látogatásnál 2 méteres szociális távolság tartása kötelező a lakók, a látogatók és a 

dolgozók között egyaránt. Kérjük, szeretteik védelmében ne ölelgessék egymást és 
kerüljék az érintést, karonfogva sétálást. A fertőzésveszély elkerülése végett.  

      
 (Azt a lakót, akinek egészségügyi állapota indokolja  vagy egészségügyi intézményben      
 tartózkodott,  2 hét karanténba, izolációs részlegen kell elhelyeznünk). Az izolációs 
részlegen tartózkodó lakó nem látogatható!  
 
Alábbiakról név szerint külön tájékoztatást fognak kapni a portaszolgálattól: 

10. Amennyiben megoldható, és - az időjárás engedi - a látogatást az otthonunk belső 
udvarában  Lourdy barlangnál  elhelyezett asztaloknál szükséges megoldani, a 2 
méteres távolság biztosításával. (A gyengélkedő, járásban bizonytalan lakót a 
mentálhigiénés munkatársak kísérik a látogatóhoz 45 perc lejáratakor a lakót 
visszakísérik a szobájába.) 

 
11. Amennyivel a szabadban történő találkozás a látogatóval nem biztosítható, akkor az 

otthon közösségi termében illetve a porta mellett kialakított társalgóban történhet 
a látogató fogadása, ahol a 2 méteres távolság betartása kötelező.  

 
12. Többágyas szobában, ÁGYBAN FEKVŐ GONDOZOTTAT maszk viselésével 

egyszerre csak egy személy/családtag látogathat, hogy ne terheljük a szobatársakat 
óvó- védő rendszabályokat is betartsuk.  

 
13. Ápolási részlegen: a látogatónak- köpeny, kesztyű, lábzsák, maszk viselése 

kötelező. (Melyet csak az intézmény elhagyása előtt -a porta mellett elhelyezett 
veszélyes hulladék tárolóba – lehet elhelyezni.) Tisztelettel kérjük Önöket, mivel 
az intézményünk és munkatársak  számára tudja elsősorban biztosítani ezen 
vésőeszközöket, hogy amennyiben ápolási részen lévő családtagját szeretné 
meglátogatni, hogy a fenti védőeszközöket szíveskedjenek beszerezni, és 
használni a látogatása során.) 
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