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LÁTOGATÁSI REND A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓHÁZBAN 
2021. MÁJUS 24-TŐL 

 
 
Prof. Dr. Kásler Miklós 11/2021. (V. 19.) egyedi utasítása és Dr. Müller Cecília 30308-

1/2021/EÜIG. iktatószámú határozata alapján 2021. május 24-től betegeink látogatása 

tekintetében a következő utasítást adom ki: 

 

- A látogatás 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. Az oltottság tényét 
hitelesen igazoló dokumentum (szabályosan kiállított oltási kártya), mely alapján a második 
oltás legalább két hete megtörtént, szintén elfogadható.  

- A látogató a látogatáshoz való jogosultság igazolása érdekében köteles a védettségi 
igazolvány vagy a negatív SARS-CoV-2 PCR teszt bemutatására az intézménybe történő 
belépéskor. A beléptető személyzet a látogató személyi azonosságát ellenőrizze. A 
beléptetés folyamata az eljárásrendben megfelelő (hőmérséklet mérés, kérdőív kitöltés) 
legyen.  

- Egy beteghez naponta egy látogató bemehet, maximum 60 perces időtartamra. 

- A COVID-19 fertőzés vagy annak gyanúja miatt kezelt betegek — az Eütv. 11. (3)-(6) 
bekezdésben meghatározott esetek kivételével - nem látogathatók. 

- Biztosítani kell, hogy a betegek és a hozzátartozók a fertőzések terjedésének 
megakadályozása érdekében hozott intézkedések betartásában, végrehajtásában 
együttműködjenek. A látogatóknak mindvégig 3 rétegű sebészi vagy FFP2-FFP3, vagy ezzel 
azonos besorolású maszkot kell viselniük. 

- Amennyiben a beteg állapota és az intézmény adottságai megengedik, az időjárás 
függvényében lehetőség szerint szabadtéren történjen a látogatás. Erre intézményünk parkja, 
megnyitott belső udvarunk alkalmas. Az intézményen belül, zárt helyen történő látogatásnál 
is arra kérjük a látogatókat, hogy lehetőség szerint közösségi terekben, egymástól kellő 
szociális távolságot tartva történjen a látogatás. Belső térben történő látogatás esetén 
egészségügyi személyzetünk figyeljen a látogatás időtartamának (egy óra) betartására.  

- A COVID-19 fertőzéssel, vagy annak gyanújával kezelt betegek — az Eütv. 11. (3)-(6) 
bekezdésben meghatározott esetek kivételével - nem látogathatók. Kritikus állapotú betegek 
látogatására az intézmény eljárásrendjében leírt módon, engedélyeztetés után kerülhet sor, 
melyhez az intézmény védőfelszerelést biztosít.  

- Minden látogatónkat kérjük, hogy betegeink védelme érdekében a járványügyi 
intézkedéseket, egyben az intézmény házirendjét tartsa be!  

 

Utasításom visszavonásig érvényes.  

 

Balatonfüred, 2021. május 21.    Prof. Dr. Veress Gábor 

         főigazgató  


