4. SZÁMÚ TÁJÉKOZTATÓ
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG IDEJÉRE A KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZBAN
BEVEZETETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

ÉRVÉNYES: 2020. 06. 25-TŐL
TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK, TISZTELT LÁTOGATÓK!
2020. június 18-án Magyarország egész területén az egészségügyi válsághelyzet
elrendelésével bevezetett járványügyi készültségre tekintettel Kórházunkban életbe lépő
szabályokról az tájékoztatásokat adom.
SZEMÉLYI ÉS GÉPJÁRMŰFORGALOM
1. A Kórház mindkét telephelyén a kapukat 20.00 és 5.00 óra között zárva tartják. A kimenő
és a bejövő forgalom fokozott ellenőrzése folyamatos.
2. A Kórház területén történő parkolásra a veszélyhelyzet előtti szabályok vonatkoznak.
BETEGEKET, LÁTOGATÓKAT ÉRINTŐ PREVENTÍV ELŐÍRÁSOK
3. A látogatóknak és a betegeknek a Kórház területére történő belépésükkor az orrot és
a szájat eltakaró maszk (továbbiakban: maszk) viselése kötelező. Részükre a betegellátó
egységekbe történő belépéskor a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítők használata
kötelező. A Kórház egész területén törekedni kell a szociális távolságtartás szabályainak
betartására.

4. A BETEGLÁTOGATÁS ÚJ IDŐPONTJAI
A KÁROLYI KÓRHÁZBAN
HÉTKÖZNAPOKON 16.00-18.00 ÓRA KÖZÖTT
HÉTVÉGÉN ÉS MUNKASZÜNETI NAPOKON 11.00-13.00 ÉS 16.00-18.00
ÓRA KÖZÖTT
A VÁROSI KÓRHÁZBAN
HÉTKÖZNAPOKON 16.00-18.00 ÓRA KÖZÖTT
HÉTVÉGÉN ÉS MUNKASZÜNETI NAPOKON 10.00-12.00 ÉS 14.00-17.00
ÓRA KÖZÖTT
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5. A HOZZÁTARTOZÓI CSOMAGOK ÁTADÁS-ÁTVÉTELE 2020. JÚNIUS 22.
NAPJÁVAL MEGSZŰNTETÉSRE KERÜLT.
A hozzátartozói csomag tartalmára továbbra is a Házirendben meghatározottak az irányadók
(pl. romlandó élelmiszerek behozatalának tilalma, az élelmiszerek és a ruhaneműk
mennyisége, a tiltott szerek, a tiltott eszközök köre, értékek, pénz behozatala). A csomagok
különösen nem tartalmazhatnak alkoholt, dohányárut.

6. BETEGLÁTOGATÁS RENDJE
A kórtermekben egy beteg mellett egyszerre csak egy látogató, hozzátartozó tartózkodhat,
legfeljebb 15 perc időtartamban. A kórtermek ajtajára tájékoztatásként kitételre kerül a bent
tartózkodó látogatók maximális száma. Az egyágyas és az elkülönített kórtermekben fekvő
beteg egyszerre egy látogatót fogadhat, legfeljebb 15 perc időtartamban
A látogatók az osztályra való belépésükkor is maszkot kötelesek viselni, a kézfertőtlenítés a
kihelyezett adagolókból történik. A folyosókon és a kórtermekben az betegektől, látogatóktól
a szociális távolságtartás betartása szintén kötelező.
Amennyiben a beteg egészségügyi állapota lehetővé teszi, az intézmény kertjében is sor
kerülhet a látogatásra. A kertben maszk viselése és a saját hozzátartozókon és a meglátogatott
betegen kívül személyek vonatkozásában a szociális távolság tartása szintén kötelező.
Haldokló beteg mellett egyszerre egy látogató, legfeljebb 15 perc időtartamban tartózkodhat.
Vallási tevékenységet végző személyek számára a maszk viselése szintén kötelező, a
látogatásuk időtartama egy beteg esetében szintén nem haladhatja meg a 15 percet. Vallási
események tartása a korábbiakban kialakított rend szerint, a kötelező szociális távolság
betartásával bonyolíthatók.

7. ELHUNYTAK SZEMÉLYES TÁRGYAINAK ÁTVÉTELE
Az elhunyt beteg személyes tárgyainak átvételét az érintett fekvőbeteg-osztályon egy
hozzátartozó intézheti. A hozzátartozónak a portán kell jeleznie az elhunyttal kapcsolatos
ügyintézési igényét. A hozzátartozó az osztály telefonos visszajelzését követően mehet az
osztály bejáratához, ahol a kijelölt helyen történik az ügyintézés. Az ügyintézés helyére való
belépéskor a hozzátartozó maszkot köteles viselni.

8. JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS
A Kórház mindkét telephelyén a járóbeteg-ellátás, illetve a kapcsolódó előjegyzések a
veszélyhelyzet előtti rend szerint történnek. Az előjegyzett betegek továbbra is csak az
egyeztetett időpontban tartózkodhatnak az ambulanciák területén, a kötelező prevenciós
szabályok betartásával.
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9. EMELT SZINTŰ ELLÁTÁSOK SZERZŐDÉSKÖTÉSEINEK, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSAINAK ÜGYINTÉZÉSE
A Károlyi Kórházban a Krónikus Belgyógyászati Osztály emelt szintű egységét érintően az
szerződéses ügyintézéseket továbbra is kizárólag Oláh Enikő (telefonszáma: 06- 20 -776-3504) végzi, a volt Laboratórium épületében. Ügyintézési idő: hétfőn és szerdán 10.00 és 16.00
óra, kedden és csütörtökön 10.00 és 19.00 óra között.
A Városi Kórházban a szerződéses ügyintézésekre kijelölt hely az Ápolási Osztályt vezető
főnővér szobája. Az ügyintézésre telefonon egyeztetett időpontban kerül sor.

Budapest, 2020. június 25.

Tisztelettel:
dr. Kaszás Edit
orvos-igazgató,
a főigazgató SzMSz szerinti helyettese
s.k.
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