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I. SZABÁLYOZÓK A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

folyamatosan tájékozódjon a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett 
információkról (www.koronavirus.gov.hu, www.nnk.gov.hu, 

-  www.kormanv.lm,www.szocialisportal.hu, www.magvarkozlonv.hu), 

-  431/2020. (IX.18.) Korm rendelet 

-  kővesse nyomon az Operatív Törzs bejelentéseit, 

-  a hozott intézkedésekről informálja a dolgozókat, az ellátottakat és a 
törvényes képviselőket,  
- a felmerülő kérdésekre adjon választ, valamint  
- minden információt adjon át arról, hogy mit tehetnek a dolgozók, az 
ellátottak és a törvényes képviselők maguk és a környezetük védelme 
érdekében.  

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, 
kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik 
emberre. Ezen kívül a fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus 
a kézre kerülhet, ami aztán az archoz, szájhoz, orrhoz érintve bejuthat a 
szervezetbe. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad 
fertőzőképes a vírus a felületeken, annyi azonban bizonyos, hogy az 
egyszerű fertőtlenítőszerek is elpusztítják. A megfertőződés elkerülése 
érdekében ezért néhány alapvető szabályt fontos betartani, úgy mint az 
egymás közötti 1,5 méteres távolság, a maszk viselése, felületek és 
használati eszközök fertőtlenítése, személyes higiénés szokások 
megtartása, valamint az arc, szem, száj érintésének mellőzése. (Forrás: 
https://koronavirus.gov.hu/) Fontos emellett, hogy az intézmény kialakítsa 
a biztonságos környezetet a munkavállalók és az ellátttak számára 
egyaránt.  

http://www.kormanv.lm
http://www.szocialisportal.hu


A következő intézkedéseket szükségesek ennek érdekében alkalmazni: 

! A munkatársak fokozottan figyeljék az ellátást igénybevevők esetében 
a tünetek megjelenését, és haladéktalanul legyenek az ellátást igénybevevő 
segítségére a háziorvossal történő telefonos kapcsolatfelvételben.  
! A felsőruházat és a személyes textíliák gyakoribb tisztítása szükséges 

! Az intézményben vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, 
annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor 
minden belépő alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét.  
! Érintésmentes testhőmérséklet mérés kötelező minden dolgozó és 
ellátott részére. 

! Az intézményben a maszk használata a dolgozók számára kötelező, az 
ellátottak számára ajánlott.  
! A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási 
lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési 
lehetőséggel kell kiegészíteni. 

! Kéztörlésre elektromos kézszárító használata szükséges, textil 
törölköző használata kifejezetten kerülendő.  
! Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok 
betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően 
szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a 
személyes tisztaságot. 

! A személyi higiéné alapvető szabályairól az ellátottak kapjanak 
részletes, tájékoztatást. (A papírzsebkendő használata köhögéskor, 
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és 
alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.)  
! A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus 
inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a 
napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális 
helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek 
(ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, 
villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, 
egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a 
padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 
kerüljenek. 



! A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy a dolgozók és 
az ellátottak egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók 
részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok 
viselése szükséges.  
! Az épületet és annak minden helyiségét naponta többször szükséges 
átszellőztetni. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése 
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, 
fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik szobára, 
valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és 
környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

! Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, 
javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes 
szellőztetés egyidejű alkalmazása.  
! Az intézményben használt munkaeszközök, berendezések, bútorok, 
sporteszközök, felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. 

A napi fertőtlenítő takarításról: 

szükséges naponta többször a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek 
az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 
kapcsolók, elektronikai eszközök (TV-k, DVD-k, stb.), mosdók 
csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható 
falfelületek napi kétszeri átfogó fertőtlenítő takarítás szükséges, fontos a 
megfelelő szerek alkalmazása, biztonságos tárolásuk, a takarító 
személyzet oktatása+védőeszközök biztosítása részükre  
 
Az Intézkedési Terv értelmében kötelezők:  
Jelen intézményre adaptált járványügyi készenléti protokoll bevezetése 
és alkalmazása: 

-  jelen protokoll bevezetése és alkalmazása az elnök felelőssége, a 
megvalósítás ellenőrzése az elnök feladata 

 -  1. számú melléklet tartalmazza a takarítási szabályzatot 

-  2. számú melléklet az intézménybe érkezők nyilvántartási lapja 

-  3. számú melléklet heti készletnyilvántartás a felülettisztító és 
kézfertőtlenítő szerekről. 



  
A digitális kapcsolattartás kidolgozása az ellátottakkal: 
 
A Kerekesszabadság Alapítvány munkatársai kidolgozták a protokollt, 
melynek esetleges ismételt bevezetésére a szakemberek felkészültek.  

 

Egyéb, intézménytől függő felkészülési lépések:  
- helyiségek áttekintése: ellátottak szellős elhelyezése, szellőztetés, 
szappanos kézmosás lehetőség szerint vírusölő kézfertőtlenítési 
lehetőséggel kiegészítve (legideálisabb: karos hideg-meleg folyóvizes 
csap, karos fali kézfertőtlenítő szer és szappanadagoló (vagy kombinált 
szer – vírusölő fertőtlenítő szappan - alkalmazása), fali papírtörlő 
adagoló, lábpedálos fedeles szemetes, fertőtleníthető felületek 

-  WC-kézmosó helyiségek vizsgálata: számuk; fertőtleníthető felületek 
(fal, padló, WC- ülőke, WC-lehúzó, kilincsek, kapcsolók); szellőztetés, 
szappanos kézmosás lehetőség szerint vírusölő kézfertőtlenítési 
lehetőséggel kiegészítve (legideálisabb: lásd fent), lábpedálos fedeles 
szemetes  
-  egy bejáraton való közlekedés, ott vírusölő hatású kézfertőtlenítés 
kötelező használata 

-  közösségi terek (folyosók, közösségi terek) megfelelősége: 
szellőztetés, felületek fertőtleníthetősége  
-  a biztonságos takarítószer és –eszköz tárolás feltételei  
-  fokozott figyelem (a járványügyi előírások betartása) az intézmény 
külső beszállítói vonatkozásában  
-  a külső munkatársakra is ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a 
főállású kollégákra, ezeket előzetesen tudomásul veszik  
-  szülőknek, hozzátartozóknak tilos az intézménybe történő belépés!  

 
III. AZ INTÉZMÉNYI ÉLET, A MINDENNAPOK SZABÁLYAI: 

Alapelv: klasszikus „távolságtartás-maszk-higiéné” hármasból az 
intézményben életszerűen megvalósítandók  

" #MINDENÜTT SZELLŐZTETÉS  
" #HIGIÉNÉS SZABÁLYOK (kézhigiéné, köhögési-tüsszentési etikett, 



felületek fertőtlenítése)  
" #A KÖZÖSSÉGI TEREKBEN, FOGLALKOZTATŐBAN 1,5 m 
védőtávolság, VALAMINT A MASZKVISELÉS HASZNÁLATA  
" #FIZIKAI KONTAKTUS KERÜLÉSE (ölelés, puszi, kézfogás)  

Előzetes lépések – megbizonyosodás a teljes tünetmentességről: 
 
Csak egészségesen, teljesen tünetmentesen jöhetnek az ellátottak és a 
dolgozók az intézménybe; ezt a honlapon és helyben szokásos módon az 
intézmény kihirdeti. A szülő/törvényes képviselő, illetve maga az ellátott 
köteles az intézményt értesíteni, ha az ellátottnál a koronavírus gyanú 
vagy az igazolt fertőzés felmerül; ha a dolgozó tüneteket észlel, azonnal 
értesíti a szülőt/törvényes képviselőt; 

Intézménybe érkezés, ott tartózkodás: 

• Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell 
biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az 
intézménybe érkezéskor minden belépő kezet mos és 
fertőtleníti a kezét. 

• Érintésmentes lázmérés kötelező minden belépőnek 

• Az Alapítvány az épületbe érkező valamennyi személyről 
naponta pontos nyilvántartást vezet (név, elérhetőség) a 3. 
számú melléklet szerint 

• Az intézményben való tartózkodás során a csoportosulás 
mellőzése, az egymás közötti 1,5 távolság megtartása-, 
valamint orrot-szájat eltakaró maszk használata kötelező.  

WC-mosdóhasználat: 

- a felületek (különösen: WC ülőke-lehúzó, kilincs-zár) használatok 
közötti fertőtlenítése indokolt 

- WC-használat után a szappanos kézmosás+kézfertőtlenítés kötelező 

-



 

IV. BETEGSÉG, ROSSZULLÉT AZ INTÉZMÉNYBEN  

- Amennyiben egy ellátottnál, dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 
haladéktalanul el kell őt különíteni (erre megfelelő helyiségről 
gondoskodni kell), egyúttal értesíteni kell a szülőt, hozzátartozót, majd 
haladéktalanul értesíteni a háziorvost. 

V. RENDEZVÉNYEK 

Az új koronavírus (COVID-19) miatt kialakult járványügyi helyzet jelen 
állása okán, a járvány további terjedésének megakadályozása érdekében, 
az egészségügyi, szociális, köznevelési ágazatba tartozó szakmai tárgyú 
rendezvények személyes jelenléttel történő megtartása – a közfeladat 
ellátásához közvetlenül kapcsolódó, online módon nem megtartható 
rendezvények kivételével – visszavonásig megtiltásra kerültek. 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen intézkedési terv kiterjed az Alapítvány dolgozóira, ellátottjaira, a 
benne foglaltak betartása kötelező érvényű az intézményben tartózkodó 
személyekre egyaránt. Ezen intézkedési terv 2020. szeptember 22. napjától 
alkalmazandó. 

       

        Teibert Csaba  

              elnök  

                                                            Kerekesszabadság Alapítvány



1. számú melléklet: Takarítási szabályzat

 
Mindennapi takarítással kapcsolatos kiemelt feladatok: 

-  szükséges naponta többször a kézzel gyakran érintett felületek 
(ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- 
és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, 
egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a 
padló és a mosható falfelületek, iskolában használt játékok, 
sporteszközök, játszótéri eszközök használathoz igazodó fertőtlenítése 
(pl. érkezéskor, szünetben sokan megfogják – gyakrabban)  
-  napi kétszeri átfogó fertőtlenítő takarítás szükséges  
-  fontos a megfelelő szerek alkalmazása, biztonságos tárolásuk, a 
takarító személyzet  
oktatása+védőeszközök biztosítása részükre  



2. számú melléklet: Az intézménybe érkezők nyilvántartási lapja 

Belépő személy neve Elérhetősége Belépés ideje Távozás ideje

�  �

�

�



3. sz. melléklet:  KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS 

(virucid hatású kézfertőtlenítők és felülettisztítók)  

Hygi Fluid Disinfectant 
liquid kézfertőtlenítő 

szappan 

Hygi Flow Rapid 
Surface Disinfectant 
liquid antibakteriális 

felületfertőtlenítő 
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�


