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rözrBvrÉNy II.
A teljes körű látogatási tilalom feloldása kapcsán

2o2o. szeptember_o8. napjától visszavonásig a Szent László Kórház valamennyi fekvőbeteg
ellátó osztályára -Apolási osztály, Krónikus Belgyógyászati osztály, Mozgásszervi Rehabilitációs
osztály, Pszichiátriai Rehabilitációs osztály -, valamint a Pszichiátriai Betegek otthona
tekintetében látogatási tilalmat rendelt el az Országos Tisztifőorvos a 42g35-4lzozolEŰG
iktatószámú határozatban.

A látogatási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket a Dr. Müller Cecília Orszá.gos Tisztifőorvos
Asszony és Prof. Dr. Kásler Mik]ós Miniszter Úr a 3o3o8-r lzoztlBŰG. iktatószámú
határozatában módosította 2o2l, május 19. napján, melynek értelmében a te§es látogatási
tilalmat a Maryarország területén működő, valamennyi fekvőbeteg szakellátást
nyújtó egészségüryi Intézményben -a COVID fertőzéssel nem érintett szervezeti
egységek vonatkozásában- feloldotta.

A COVID-I9 fertőzés miatt kezelt betegek - az Eüw.rr.§ (rL-(6) bekezdésében
meghatározott esetek kivételével : nem látogathatóak.

Mozgásszer-vi RehabilitációF osztály, Pszichiátriai Rehabilitációs osztál},_,
valamint a Pszichiátriai Betegek Otthona tekintetében is a látogatási tilalmat
fel<rldom.

Kérjiik a lakosságot, hogy a! egységes gyakorlat, a betegek és a hozzátartozók fokozott
védelme érdekében a látogatási tllalom feloldását követően az alábbi szabályokat kötelező
betartani/betartatni a Í<apcsdlattartási jog srakorlása sorárr:

- A látogatás feltétele, hQry a látogató érvényes védettségi igazolvrá4nyal, vary
védettóégi igazolvány !i*va
minta.rét"Ie"é" ut"ár, .réárett n
rendelkezzen.

A védettségi igazdlvány kizárólag a személyi igazolvránnyal esvütt
ér,vényes!

A látogató a látogatásloz való jogosultság igazolása érdekében köteles a védettségi
igazolvány, a személyi flgazolvánnyal együtt, vasi a negatív SARS-Co V-z PCR teszt
eredmény bemutatásár{.

Egy beteghez naponta legfeljebb egy látogató mehet be, de maximum 6o perces
időtartamra.

Intéznlérryünk vorrathozásában
engedélyezett!

a látogatás rs:oo órától 17:oo óráig
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Az egészségüsyi intézr4rénybe történő belépéskor testhőmérséklet mérés szükséges,
melyet az érintett felkvőbeteg osztályon a védettségi igazolvány bemutatásakor
végeznek el.

A látogatóknak mindvésig s rétegű sebészi, vagy FFPz- FFP3, vagy ezze| azonos
besorolású maszkot kell üselniük.

A csomagok behozatala a mai naptól engedélyezett, minden fekvőbeteg osztályra a
látogatási idő alatt.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, ar$ennyiben bármilyen információra, segítségre lenne szükségük
az egészségügr ellátás tekintetében a következő telefonszámokon kérhetnek segítségei és
információkat munkaidőben :

Szent Lászlő Kórház Porta: +96-9515z3-ooo,
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- Dr. Drácz Lajos, orvosigazgató: +36-3o l456-ot76,

- Salamon Kálmánné, osztályvezető asszisztens: +36-3olz67-t5g5

Freiné Őri , Mozgásszervi Rehabilitációs osztály, osztályvezető
főnővér: +g6-zo l 85z-zog8,

Maróthyné ics Tímea, Krónikus Belryógyászati és Ápolási osztály,
osztáIyvezető főnővér: +36-zo/85 2-2LoL,

Vassné Nagy Mária Bernadett, Pszichiátriai Rehabilitációs osztály,
osztályvezető főnővér: +96-zo l 852-2104.

Járóbeteg szakellátás recepció: + 96-95 l 5z3-o04,
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