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lÁSZlÓ KÓRIIÁZBAN A KORONAVÍRUS MIATT

ELRENDE LT VESZELYH F.LY ZET KAPCSÁN

2o2o. március o9. napjától üsszavonásig a Szent Lász|ő Kórház valamennyi fekvőbeteg ellátó
osztályára -Ápolási osztály, Krónikus Belgyóryászati osztá|y, Mozgásszervi Rehabi]itációs
osztály, Pszichiátriai Rehabilitációs osztály-, valamint a Pszichiátriai Betegek Otthona
tekintetében látogatási tilalmat rendelt el az Országos Tisztifőorvos a r33o5-8 /zozolEŰG
iktatószámú határozatban.

A látogatási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket a Dr. Mü]Ier Cecília Országos Tisztifőorvos
Asszony és Prof. Dr. Kásler Mik]ós Miniszter Úr a 133o5-57/zozo/EŰG. iktatószámú
határozatában módosította zozo. június rr. napján, melynek értelmében a teljes látogatási
tilalmat a Maryarország területén működő, valamennyi fekvőbeteg szakellátást
nyújtó egészségüryi Intézményben -a COVID fertőzéssel nem értintett szervezeti
erységek vonatkozásában- feloldotta.

A Covid

fertőzéssel érintett szervezeti egységek tekintetében a látogatási tilalom továbbra is
érvénybenmarad.

feloldásra került.

Kérjiik a lakosságot, hogy az egységes ryakorlat, a betegek és a hozzátartozók fokozott
védelme érdekében a látogatási tilalom feloldását követően az alábbi szabályokat kötelező
betartani/betartatni a kapcsolattartási j og gyakorlása során :
A látogatást olyan módon lehetséges az Intézményterületén, hory a látogató csak
látogatni (rokona, ismerőse).
Csak egészségesszemély látogaüat fekvőbeteg szakellátást nyujtó egészségügyi
intézményben fekvőbeteget, ennek figyelembe vétele miatt kérjük, hogy a preventív
kérdőív és nyilatkozatot szíveskedjenek a portán történő belépéskorátvenni,
kitölteni, majd az érintett fekvőbeteg osztályon a szolgálatban lévő egészségüryi
személyzetnek átadni, valamint a fekvőbeteg osztályra való belépéskora hőmérséklet
ellenőrzése az Önök (látogatók) vonatkozásában is kötelező.
A maszk üselése kötelező azíntézményteljes teniletén.

a

látogatás megkezdésekor és befejezésekor szíveskedjenek használni!

A felwőbeteg osztályokon fekvő betegek, amennyiben igénylik fodrász. manikűrös.

pedikűrös fogadható, de a maszk üselése számára/számukra is kötelező; a vallási
események megtarthatóak a szociális távolságtartás biztosításával.
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Amennyiben

a

2

beteg egészségügyi állapota lehetővé teszi,

a

látogatásokat az

távolság betartása kötelező.
Amennyiben a beteg eryáryas kórteremben fekszik, ott megtörténhet a látogatás.
Eryidőben maxirnum csak két családtag/ismerős látogatása engedél}zezett
betegenként.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, amennyiben bármilyen információra, segítségrelenne szükségük
az egészségügrellátás tekintetében a következő telefonszámokon kérhetnek segítségetés
információkat munkaidőben:
Szent LászIő Kórház Porta: +g6-95/5z3-ooo,
Járóbeteg szakellátás recepció: +96-95 l 5z3-oo4,

Labordiagnosztika:

fi6-g5 l 52g-oo2,

Dr. Niklai Erzsébet, orvosigazgató: +36-zo l85zzto6,
GéczinéB ődi H enrietta, ápolási igazgató : + g6 -go / z67 - t 58 4,

Dr. Drácz Lajos, osztá|yvezető főorvosa: +g6-go/456-ot76
Salamon Kálmánné, oszá'ryv ezető asszisztens
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