
Kedves Hozzátartozók, Kedves Látogatók! 

 

A mai napon igazán jó hírrel szolgálhatok az Időseink és az Önök részére. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Határozata alapján, a látogatási tilalomra vonatkozó 

rendelkezéseit az alábbiak szerint módosította / Iktatószám:13305-8/2020/EÜIG/  

 

A látogatási tilalom az egyéb megkötésekkel feloldásra került, a látogatás lehetőségét a mai 

naptól kezdve szabályozott módon, biztosítani kell. 

 

Az intézményünkben történő látogatási rend szabályai, eljárásrend: 

 

A látogatás csak előre egyeztetett időpontban történhet az alábbi higiénés/ biztonsági 

szabályokat betartva. 

 

A látogatási időpont az alábbi telefonszámokon kérhető:  

 

Látogatási idő: délelőtt: 9-11-ig 

                         délután: 14:30-18:00-ig (kivétel a vacsoráztatás időszaka:16:30-17:00) 

 

0679 /572-080 108-as mellék 

0670/2113950 

 

A látogatás a kezdeti időszakban maximum 30 percet vehet igénybe, a látogatási idő beosztása 

ennek megfelelően történik, egyszerre két lakónk fogadhat látogatót, maximum 2-2 fő. 

Amennyiben a látogatók egyszerre többen érkeznének, sajnos nem áll módunkban beengedni, 

akkor a látogatás a megszokott módon, a bejárati ajtón keresztül történhet. 

Megértésüket köszönöm! 

A látogatás kizárólag védőfelszerelésben lehetséges (maszk, lehetőleg kesztyű használata, 

melyet a hozzátartozóknak saját részre, egyénileg kell biztosítani)! 

Ezen védőfelszerelések nélkül, az intézmény területére nem lehet bejönni. 

Az intézményünk gondoskodik a vírusölő hatású kézfertőtlenítés lehetőségéről. 

Az intézmény területére a Damjanich utca felöli, rácsos kapun keresztül lehet bejutni,előtte 

kérem csengessen a főbejáratnál! 

Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, az udvaron kihelyezett padoknál történhet a látogatás, 

rossz idő esetén az udvarról megközelíthető közösségi /imádkozó/ helyiségben van lehetőség a 

találkozásra. 

Kérném szépen a látogatási idő pontos betartását! 

A két méteres egymás közti távolság, betartása is kötelező! 

A látogatást követően a szigorú higiénés előírásoknak megfelelően fertőtlenítést/szellőztetést 

végzünk! 

A rendelet szerint érkezhet csomag a lakóink részére, viszont szeretném felhívni mindenki 

figyelmét arra, hogy sajnos a vírus jelenleg is köztünk van, védőoltás vagy más egyéb 

lehetősége a kivédésének egyelőre nincs, mint az, hogy mindezt szem előtt kell tartani, és a 

maximális körültekintéssel kezelünk mindent a továbbiakban is!  

 



Az otthonban élő időseink érdekében, felelősek vagyunk mindannyian! 

 

Ezért kérném, hogy valóban csak az esetlegesen azonnal elfogyasztható ételeket hozzák, 

illetve olyat, (ha mindenképp szükségesnek éreznék) amelyet 3-4 napra izolálni (elkülöníteni) 

tudunk hűtés nélkül! 

Ha több helyről érkeznek a csomagok, nehézkessé válik a kezelésük és ez mind növeli az 

esetleges fertőződés lehetőségét, amellyel növeljük a megbetegedés kockázatát! 

 

Igyekszünk rugalmasan kezelni a kialakult helyzetet, de kérném szépen Önöket, hogy a 

műszakban lévő dolgozóink munkáját segítsék a szabályok és az időkorlát lehetőségeinek 

betartásával! 

 

A látogatási szabályokat KÖTELEZŐEN be kell tartani, melyek megsértése esetenként-

külön jogszabályban meghatározott 30.000, Ft-tól 5.000000, Ft-ig terjedő egészségügyi 

bírságot szabhatnak ki az intézményre! 

                                                                                           

 

A határozatot csatolom mellékletként! 

 

Köszönöm szépen az együttműködést, örülök a találkozásnak! 

 

Üdvözlettel:  

Kulisity Antalné 

mb.intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


