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8. S Z Á M Ú B E T E G T Á J É K O Z T A T Ó
A BETEGLÁTOGATÁS ÉS A KÓRHÁZ TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ
TARTÓZKODÁS RENDJÉRŐL
ÉRVÉNYES: 2021. 08. 25-TŐL
Tisztelt Betegeink, Tisztelt Látogatók!
Figyelemmel a fekvőbeteg intézményekre vonatkozó jelenleg érvényben lévő országos
tisztifőorvosi rendelkezésekre 2021. augusztus 25. napjától kezdődően az intézményünkben a
beteglátogatás és a kórház területén való tartózkodás rendje a következő.
1. A Kórház mindkét telephelyén a beteglátogatási idő: hétköznap és hétvégi napokon
16.00 és 18.00 óra.
2. A beteglátogatás feltétele, hogy a látogató érvényes védettségi igazolvánnyal, vagy
védettségi igazolvány hiányában a látogatást megelőző 48 órán belül történt mintavételezés
után végzett negatív eredményű SARS-CoV-2 PCR teszttel rendelkezzen. kivételt képez ez alól
a felnőtt kíséretében érkező 16 év alatti látogató. A látogató köteles a védettségét
igazolványával, illetve védettségi applikációjának a bemutatásával igazolnia, vagy a negatív
SARS-CoV-2 PCR tesztjét felmutatnia. A fentiek szerint – védettségi vagy negatív
teszteredményéről –
az igazolása bemutatására kötelezett beteglátogatónak a személyi
okmányát is fel kell mutatnia. Az intézmény területére történő belépés jogosultságát továbbra
is a Rendészet és a Portaszolgálat munkatársai ellenőrzik.
3. Beteglátogatás rendje
3.1. Beteglátogatás az osztályokon: Egy beteghez naponta legfeljebb egy fő látogató bemehet,
amennyiben a látogató 18 év alatti, mind a 18 év alatti látogató, mind az őt kísérő felnőtt, de
legfeljebb 3 fő, maximum 60 perces időtartamra.
3.2. Beteglátogatás a Kórház kertjében: Amennyiben a beteg biztonsággal, önállón sétára
alkalmas állapotban van, az időjárás függvényében a látogatás történhet szabadtéren (a Kórház
kertjének kijelölt részén). A betegnek a kertbe való lejövetele és tartózkodása esetében a
legfeljebb 60 perces látogatási időre, illetve a betegenként maximális látogatói létszámra a 3.1.
pontban megjelölt előírások érvényesek.
4. A COVID-19 fertőzés miatt kezelt betegek kizárólag külön engedéllyel látogathatók. A
kérelem benyújtása: személyesen a Főigazgatói Titkárságon (1041. Budapest, Nyár u. 103.,
főépület, magasföldszint), vagy e-mailben: foigazgato@karolyikorhaz.hu.
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5. A betegek és a hozzátartozók a fertőzések terjedésének megakadályozása érdekében hozott
intézkedések betartásában, végrehajtásában a Kórház dolgozóival, illetve a többi, az intézmény
területén tartózkodó személlyel együttműködni kötelesek.
6. A látogatóknak és a betegeknek a Kórház területére történő belépésükkor – a magukkal
hozott - orrot és a szájat eltakaró sebészi vagy FFP2, FFP3 maszk (továbbiakban: maszk)
viselése kötelező. A betegellátó egységekbe történő belépéskor a bejáratoknál elhelyezett
kézfertőtlenítők használata kötelező. A Kórház egész területén változatlanul törekedni kell a
szociális távolságtartás szabályainak betartására. Az intézménybe történő belépéskor
testhőmérséklet mérés szükséges.
7. Betegek részére csomagküldés
A Kórház mindkét telephelyén kizárólag a védettségüket az 2. pont szerint igazolni nem
tudó hozzátartozók részére a korábban bevezetett csomagküldési lehetőséget továbbra is
biztosítja a fent megjelölt látogatási időben, vagyis hétköznap és a hétvégi napokon 16.00
és 18.00 óra között. A védettségét igazolni nem tudó hozzátartozó a beteg részére eljuttatni
kívánt személyes holmikat és élelmiszereket a fent megjelölt látogatási időben a telephelyi
portán adhatja át a feladatra kijelölt kórházi dolgozóknak. Egy beteg részére naponta legfeljebb
egy reklámszatyor küldhető fel az osztályra, amely különösen nem tartalmazhat romlandó
élelmiszert, alkoholt, dohányárut, illetve nem javasolt az értéktárgy és a készpénz. Ennek
ellenére a betegcsomagokban elhelyezett értékekért, készpénzért a Kórház nem vállal
felelősséget. A hozzátartozói csomag tartalmára a Házirendben meghatározottak az irányadók
(pl. az élelmiszerek és a ruhaneműk mennyisége, a tiltott szerek, a tiltott eszközök köre). A
beteg részére bejuttatni kívánt holmikat a hozzátartozónak egy reklámszatyorba kell beletennie,
amelyben külön papírt kell elhelyeznie a beteg neve, az osztály, illetve a szobaszám olvasható
feltüntetésével. A portás telefonon értesíti az osztályos betegszállítót a csomag érkezéséről. A
hozzátartozó a csomagot portán átadja a leérkező kórházi dolgozónak, aki felviszi azt a
beteghez. A hozzátartozónak várakoznia szükséges addig, amíg a betegszállító le nem szól a
portára annak érdekében, hogy az esetlegesen a betegtől hazaküldendő holmikat lehozza az
osztályról és átadja a hozzátartozónak
8. Az elhunytakkal kapcsolatos ügyintézésre a korábban kiadott (a Kórház honlapján
www.karolyikorhaz.hu -n a Betegtájékoztatók között közzétett) ismertetőben foglaltak
vonatkoznak.
9. A Kórház területén való parkolási tilalomra vonatkozó szabályok továbbra is érvényben
maradnak, az intézmény területén látogatói vagy betegszállító gépjármű tartózkodása a kijelölt
helyeken legfeljebb 15 perc időtartamban megengedett. A várakozás az intézményi
gépjárműforgalmat és a betegellátást, különösen az oltópont betegellátási tevékenységét nem
zavarhatja.
Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Dr. Kaszás Edit
főigazgató
sk.
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