
 

 

 Tisztelt Szülők! 

Ideiglenes, módosított házirend a gyermeksebészeti osztályon  

a COVID 19 járvány idejére 2022.03.16-tól. 

Osztályunkon minden kolléga orr-szájmaszkot visel mindannyiunk védelme érdekében.  

Az orr – szájmaszk viselése minden 6 év felett gyermeknek, és minden kisérőnek kötelező, az épületen 
belül és zárt térben. Ez alól kivétel, amikor az önöknek kijelölt kórteremben tartózkodnak. Ott a maszk 
viselése nem kötelező, de ajánlott.  

Elsősorban sebészeti orr-szájmaszkokat használjanak. 

A műtétek előtti kötelező PCR szűréseket felfüggesztettük, de gyanús esetekben természetesen el kell 
végeznünk a vizsgálatot. Az osztályos felvétel előtt mind a gyermeknek, mind a kisérőjének Sars Cov 2 
antigén gyorstesztet kell végeznünk.  

Természetesen továbbra is egy szülő kísérheti a gyermeket, és maradhat vele az osztályon. Továbbra is 
biztosítjuk önöknek, hogy a hosszabb benttartózkodás ideje alatt egy nap egy alkalommal cseréljenek a 
szülők, de ez esetben minden alkalommal a gyorsteszt elvégzését meg kell ismételnünk!  

Ameddig egyedül vannak, a kórteremben nem kell a maszkokat viselni, de ha kijönnek a folyosóra, 
kérjük helyezzék fel.  

Kérjük Önöket, hogy a betegágyakra ne üljenek, és ne is feküdjenek le. Amennyiben a helyzet 
megengedi, fekvőhelyet próbálunk biztosítani mindenkinek. 

Kérjük, rendszeresen használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket! 

Amennyiben a benntartózkodás ideje alatt Önöknél vagy gyermeküknél lázat, gyengeséget, torokfájást, 
köhögést, hasmenést, vagy bármi panaszt észlelnek, kérjük azonnal jelezzék nekünk. 

Osztályunkon a Miniszteri rendeletnek, és a Főigazgatói utasításnak megfelelően továbbra is  
részleges látogatási tilalom van. Erről külön tájékoztatást kapnak, ill olvashatják a kifüggesztett 
tájékoztatót. Egy beteg naponta 2 látogatót fogadhat 2x30 perc időtartamra, és nem egyszerre, vagy 1 
látogatót 1x60 perc időtartamra. Minden 6 évesnél idősebb látogatónak orr – száj maszkot kell viselnie a 
látogatás teljes időtartamára.  

Kérjük önöket, hogy a gyermekeket 6 évnél fiatalabbak ne keressék fel!  

Amennyiben az időjárás, és a beteg gyermek állapota megengedi, a látogatás a kertben is kivitelezhető, 
ebben az esetben a létszámkorlátozás nem lép életbe. 

Természetesen továbbra is fogadhatnak behozott csomagokat, amit az osztály előtti folyosókon 
vehetnek át, vagy mi vesszük át és átadjuk önöknek.  

Megértésüket köszönjük!   

Dr. Mona Tamás , Osztályvezető Főorvos 

 


