
A BÉTHEL REFORMÁTUS SZERETETOTTHON – IDŐSEK OTTHONA 

LÁTOGATÁSI RENDJE 

  a COVID-19 járvány idejére 

 

Örömmel és némi szorongással fogadtam az NNK 13305-54/2020/EÜIG iktatószámú 

határozatát, mely a bentlakásos idősotthonokban történő látogatás lehetőségét megnyitja 2020. 

június 03-tól. 

 

A Látogatás rendjét az alábbiakban kívánom meghatározni, az Otthon lakóinak, 

munkatársainak érdekében: 

 

1. A látogatás szándékát kérem hivatali időben (08.00-16.00) a 06 49 458812, vagy 06 

49 458813 számon bejelenteni és időpontot egyeztetni.  

         Egyenlőre legfeljebb heti egy látogatást tervezzünk, hétfőtől péntekig,  

         09.00-től 11.30-ig, vagy 13.30-tól 16.00-ig terjedő napszakokban.  

         Hétvégén nincs látogatás a személyi feltételek hiánya miatt. 

      Egy időben két lakónkhoz tudunk látogatót fogadni, lakónként legfeljebb két személyt, 

félóra időtartamra.  

 

2. Látogatás előtt felelősen megtett, írásos nyilatkozatot kérünk arra nézve, hogy a 

látogató egészséges, környezetében, családjában nem volt koronavírus fertőzött, nem 

találkozott olyan személlyel aki megerősítetten koronavírus fertőzésben szenved, nem 

járt olyan helyszínen, területen ahol közösségi terjedés feltételezhető. 

 

3. A látogatás feltétele a szükséges védőfelszerelés maszk (melyet kérem hozzon 

magával) használata, a látogatás előtti cipőfertőtlenítés (a bejáratnál elhelyezett hypós 

lábtörlőn) és kézfertőtlenítés (az előtérből nyíló látogatói mosdókban történő 

fertőtlenítő hatású, folyékony szappanos kézmosás),  érintésnélküli lázmérés. 

 

4. A látogatás helyszíne az Otthon udvara, vagy rossz idő esetén a télikert. A szobákba 

fölmenni tilos. 

 

5. A látogatás folyamán tartsuk be a szükséges védőtávolságot (két méter) a többi 

lakóval, látogatóval kapcsolatban. 

 

6. Csak boltban vásárolt és zárt csomagolásban lévő, nem romlandó élelmiszert, illetve 

olyan használati tárgyat hozzunk, amit lehet hypó-oldatos törléssel fertőtleníteni. 

 

7. A tervezett látogatási időpontra munkatársaink felkészítik és a megjelölt helyszínre 

kísérik/viszik lakóinkat, ezért kérjük a megbeszélt látogatási idő pontos betartását.  

 

8. A látogatókat/családtagokat munkatársaink fogadják a bejáratnál (nélkülük ne lépjünk 

be) és segítenek a találkozás körülményeinek biztosításában. 

 

9. A lakószobában csak azokat az ellátottainkat lehet felkeresni, akiknek mobilizálása 

nem megoldható. Hozzájuk egyszerre csak egy személyt engedhetünk be.  

 

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönve:  

 

 

                                                                                               Victor Dániel intézményvezető 

 

Nemesbikk, 2020. 06. 04. 


