F ŐV Á R OS I Ö N K OR M Á N Y ZA T V ÁM O S M I K OL AI
I D ŐS E K O T T HO N A
2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11
Tel.: 27/579-540

TÁJÉKOZTATÓ
Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos által kiadott és Prof. Dr. Kásler Miklós Emberi
Erőforrások Minisztere által jóváhagyott 25710-1/2021/EÜIG számú határozata alapján
tájékoztatom Önöket, hogy a szociális korlátozó intézkedések visszavonásra kerültek.
A határozat alapján:
 az intézmény lakói elhagyhatják az intézményt,
 látogatni védettségi igazolvánnyal lehet (felnőtt esetén),
 a védettségi igazolványt köteles a látogató bemutatni,
 személyazonosságot fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)
tudjuk ellenőrizni
 védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személy látogatása bejelentkezés alapján
történik, melyre időpontot az ismert telefonszámokon lehet kérni.

Lakóink 2021. április 30. naptól elhagyhatják az intézményt és
megnyitjuk kapuinkat a látogatók előtt.
Mivel a közegészségügyi előírásokat továbbra is be kell tartani, ezért
a látogatás szabályait kérem szíveskedjenek figyelmesen elolvasni és
betartani!
Látogatás védettségi igazolvánnyal rendelkezők esetén:
 a látogatásra érkezőket kérjük, hogy az intézmény előterében várakozzanak a szolgálatban
lévő kollégára és kérjük védettségi igazolványukat bemutatni szíveskedjenek,
 látogatók részére belépéskor vírusölő hatású kézferőtlenítő-szert biztosítunk, melyet
köteles használni,
 a látogatók csak az intézmény udvarán tartózkodhatnak. A lakószobákba látogató nem
léphet be,
 szájmaszk használata kötelező az intézmény egész területén, amit szükség esetén
biztosítunk,
 a látogató csak azzal a lakóval kerülhet 1,5 méteren belüli távolságra, akit meg akar
látogatni,

 a gyermekkel érkezők kötelesek a kicsit saját, közvetlen környezetében tartani,
 az intézmény látogatási ideje szabályozott,
munkanapokon: 9.00-11.00, valamint 14.00-18.00
hétvégén és munkaszüneti napokon: 9.00-11.00, valamint 14.00-18.00
 egy lakó egyidőben maximum két felnőtt látogatót fogadhat, legfeljebb 1 óra időtartamig,

Látogatás védettségi igazolvány hiányában:
 előre bejelentett időpontban, üvegablakon keresztül, látogatási időn belül nyújtunk
lehetőséget arra, hogy találkozhassanak hozzátartozójukkal,
 ebben az esetben a látogatók száma 2 fő/ ellátott

Lakók intézmény elhagyása:
 a fentiek alapján lakóink elhagyhatják az intézményt,
 a kísérők figyelmét felhívjuk, hogy közterületen a szájmaszk használata számukra is
kötelező,
 az intézmény elhagyásának szándékát és a visszaérkezés várható időpontját kérjük a
nővérnek bejelenteni,
 az intézmény látogatási időn kívül is elhagyható,
 amennyiben az intézményen kívül töltött idő meghaladja a 72 óra időtartamot, a gondozott
visszatérése egy SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt negatív eredménye után lehetséges, a
tesztet az intézményben elvégezzük,
 lakóink védettségi igazolványát őrizzük, amennyiben szükséges, kérésre a gondozott
részére átadjuk.
Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy csomagot ezentúl is az eddig jól bevált,
megszokott rendben juttassanak szeretteikhez.
Tisztelettel kérjük, hogy látogatásaik alkalmával vegyék figyelembe az idős, beteg
hozzátartozóik sajátosságait; a hirtelen változás megterhelő lehet, ezért kérjük a
fokozatosság megtartását!
Köszönjük türelmüket, megértésüket, együttműködésüket!
Vámosmikola, 2021. április 30.

