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TÁJÉKOZTATÁS! 

 
LÁTOGATÁSI ÉS INTÉZMÉNYELHAGYÁSI TILALMAT 

rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-

ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az                     

új koronavírus miatt! 

A lakóinkkal való kapcsolattartás lehetősége az elmúlt időszakhoz hasonlóan 

biztosított az alábbiak szerint: videohívás, telefonos elérhetőség, illetve a 

bejárati ajtónál történő látogatás.  

Igyekszünk mindent megtenni, hogy ezen időszak legkevésbé terhelje az 

időseinket, vigyázunk szeretteikre! 

Lakóink részére az alábbiak szerint tudjuk átvenni az érkezett csomagokat: 

Kis mennyiségű, nem romlandó, elsősorban bolti csomagolású élelmiszert, illetve használati tárgyat, 
ruhaneműt veszünk át.  
Csak fertőtlenítés/karantén után továbbítjuk a csomagot!  

 

A látogatási és intézményelhagyási tilalom visszavonásig van érvényben! 

Megértésüket köszönjük! 

 
2020. 09. 08. napján Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 42935-2/2020/EÜIG 
iktatószámú határozata alapján, korlátozó intézkedések bevezetését rendelte el. 
 

INDOKLÁS /részlet/: 
 
Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 56. § (5) bekezdése 
szerint: 
 
„(5)  A 44-52. § és 56-74. § alkalmazásában a (4) bekezdésben említett miniszteri rendeletben 
meghatározott fertőző betegséggel azonos tekintet alá esik az Egészségügyi Világszervezet 2009. évi 
XCI. törvénnyel kihirdetett Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai (a továbbiakban: NER) 
rendelkezéseire tekintettel nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet 
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előidézésére képes, korábban ismeretlen vagy szokatlanul súlyos formában, illetve a megszokottnál 
lényegesen nagyobb gyakorisággal, járványosan előforduló betegség vagy állapot is.” 

 
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a 
továbbiakban: Ehi tv.) 11§ (5) bekezdése szerint: 
 
„(5)  Az egészségügyi államigazgatási szerv járványveszély esetén közvetlenül megteheti mindazon 
hatósági intézkedéseket és eljárásokat, amelyek a járványveszély elhárítása érdekében szükségesek. 
Az ebben a körben hozott határozat - közegészségügyi vagy járványügyi okból - azonnal 
végrehajthatóvá nyilvánítható.” 
 

A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1988. (VI.3.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 2. § (1) és 
(2) bekezdése szerint: 

„2. § (1)  Az egészségügyért felelős miniszter a fertőző betegségek megelőzésének és leküzdésének 

irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos jogkörét az országos tisztifőorvos útján látja el. 

Az országos tisztifőorvos a járványveszély elhárítása és az egészségügyi ellátás biztosítása 

érdekében közvetlenül intézkedhet, ha azt a járványügyi helyzet szükségessé teszi, ennek 

keretében közvetlenül megteheti mindazokat az intézkedéseket, amelyek a járványveszély 

elhárítása és megszüntetése érdekében szükségesek.” 

Az eddigi járványügyi adatok alapján a COVID 19 megbetegedés súlyos formája elsősorban 
az idős és/vagy egyéb betegségben szenvedőket érinti, és a fertőzés járványügyi jellegéből 
adódóan a zártabb közösségekben, intézményekben képes gyorsan elterjedni, és 
nagyszámú, súlyos, esetleg végzetes kimenetelű megbetegedést okozni. Az érintett, 
fokozott védelemre szoruló csoportba tartozó személyek életének és egészségének védelme, 
megbetegedésük megelőzése érdekében a Magyarországon működő, szakosított ellátást 
nyújtó szociális intézmények vonatkozásában a rendelkező részben foglaltak szerint 
döntött. 

A járványveszélyre tekintettel, valamennyi körülmény mérlegelését követően, az idézett 

jogszabályhelyekben biztosított jogkörében eljárva a rendelkező részben foglalt döntést hozta. 

Döntését járványügyi okból azonnal végrehajthatóvá nyilvánítja az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 84. § b) pontja, valamint az Ehi tv. idézett 

rendelkezése alapján. 

 
Vigyázzanak Magukra, vigyázzanak egymásra, mindenkinek jó egészséget kívánok! 
   
 
Vaskút, 2020. szeptember 8.   
                                                                                                                     
 

  Kulisity Antalné 
                                                                                                                       intézményvezető 

 

 


