INTÉZMÉNYI ELJÁRÁS REND
a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában élők látogatására

2020. November 30.

A koronavírus terjedésének megakadáyozásan érdekében Intézményünk az alábbi eljárás rendet
határozza meg az Otthonban élők látogatására.
Minthogy a fertőzés terjedése különösen veszélyes az Otthonban ápolásban, gondozásban részesülő
idősek korosztály esetében, a lakókat egészségi állapotuk és életkoruk okán kiemelt védelemben
kell részesítenünk.
A járvány elleni védekezés során azonban figyelemmel kell lennünk arra, hogy a védekezés
érdekében bevezetett korlátozások az intézményben élők jogait a lehető legkisebb mértékben
korlátozzák, és támogassák a kapcsolattartás jogának gyakorlását.

A kapcsolattartás korlátozásának terjedelme
A járvány terjedésének megakadályozása érdekében hozott óvintézkedések betartása mellett
figyelemmel kell lennünk
• a járvány pszichés következményeire (ellátottak bezártság érzete, a betegségtől való
félelem) valamint
• a járvány időbeli elhúzódására
A lelki egészséghez való jog ugyanolyan fontosságú, mint az egészségügyi ellátáshoz és a
biztonsághoz való jog, így a korlátozás mértékét a szükségesség, arányosság elvének
figyelembevételével igyekszünk meghatározni.

Személyes látogató fogadása az intézményben
Intézményünk felépített egy személyes látogatást biztosító faházat, amely a jelen járványügyi
készültségben a fertőzés terjedésének megakadályozását képes biztosítani.

•

Megközelítése: A faház a látogatóknak a parkoló felől közelíthető meg, lakóink pedig a park
felől bejárati ajtón léphetnek be. Ennek előnye, hogy a látogatók az intézmény területére
“kvázi” nem lépnek be, csökkentve és kizárva a fertőzés intézményünkbe hoztalának, illetve
terjedésének veszélyét.

•

Látogató és lakó elkülönítése: A látogatót a lakótól válaszfal különíti el, a láthatást
nagyméretű plexiüveg teszi lehetővé, a beszélgetést pedig kommunikációs technikai eszköz
(mikrofon, hangszóró) biztosítja.

•

Komfortosság: A Faház fűthető, amely biztosítja a találkozás időtartamára a megfelelő
hőmérsékletet. A találkozások közötti időben fertőtlenítés, szellőztetés történik.
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•

Látogatás előfeltétele:
• Előzetes időpont foglalás (az előjegyzés a torlódás, zsúfoltság és várakozás
megakadályozása miatt szükséges). Ennek módja:
• Telefonon: 06-20-776-9742
• Email-ben: poornegyorgyi.jezusszive@gmail.com
• Koordinátor: Poórné Nikula Györgyi - szociális asszisztens
• Látogatói létszám: Gondozottanként egyszerre maximum 2 fő vehet részt a
látogatáson az előjegyzett időpontban, személyes adatainak leadása mellett

•

Látogatás lehetséges időpontjai - :
• Hétköznap (H–P): 10-14
• Hétvégén és ünnepnapokon: 9,30 – 14,30
• Egy látogatás időtartama: 15 perc

•

A kapcsolattartás akkor jöhet létre, amennyiben a látogató
• eleget tesz a járványügyi hatóság mindenkori előírásainak, különös tekintettel a
maszkviselés, lázmérés, távolságtartás, kézfertőtlenítés szabályaira, továbbá
• nyilatkozatot tesz a látogatás előtt arról, hogy
o ismeri a koronavírus fertőzés tüneteit (láz, köhögés, nehézlégzés), fenti tünetekkel
nem rendelkezik, illetve
o az elmúlt 14 napban nem került kapcsolatba igazolt COVID-19 pozitív személlyel.

•

Látogatás idejére alkalmazandó szabályok:
• Alátogató a látogatás megkezdésekor / belépéskor kézfertőtlenítést végez.
• A látogató a látogatás során viseljen szájmaszkot,

•

A látogató használhatja a fogast kabátjának felakasztása céjából.

•
•

A látogatáshoz bekészített két szék használható a találkozás kényelmes lebonyolítsára.
A Látogatási Ponton belül a beépített ablak bukó helyzetre állítható a természetes
szellőzés érdekében.
A látogatás alatt a látogató és a látogatott is viseljen szájmaszkot.

•

A személyes látogatás megvalósulásához elengedhetetlen az intézmény megítélése és
jóváhagyása arra vonatkozóan, hogy a gondozott egészségügyileg, mentálisan és
pszichésen is alkalmas a látogatásra.
A látogatás fenti rendjét az illetékes járási hivatal jóváhagyta.

Marton Ildikó
intézményvezető
Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona
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