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A Nemzeti Népegészségügyi Közpoflt 25770-1/2021EÜIG. számű,2021. áprűs 29-én kőzzétett
hatátozata feloldotta ntézményinkben az intézményelhagyási és látogatási tiialmal

A hivatkozott NNK határozattal összhangban 2021. áptilis 30. napiátől az alábbiak szerint
határozom meg a Gaudiopoüs Szeteteüázban a|átogatástavonatkozó siaLá|yokat:

1. Védettségi igazolvánnyal tendelkező látogatók, valamint a velük étkező gyermekek
kapcsolattartásáravonatkozórészletszabáIyok:

a. Egy lakót egyide|űeg legfeliebb két felnőtt ember, valamint az általuk
felíigyelt legfeliebb két kiskoru gyermek látogathat meg.

b. Látogatási idŐ: minden nap 8.00 - 19.00 óta között. A latogatás időtattama
személYenként legfeliebb 60 Petc lehet, ez a kotlátozás azonban nem vonatkozik a
súlyos egészségügyi állapotban levő lakók hozzátartozőta.

c. A Látogatásokat elsősotban a szefetetház udvatán, illetve tossz idő esetén a
tátsalgóban vagy a Ítildszinti, illetve az első emeleti folyosón szewezzikmeg úgy,
hogy az egyes családok között 2 métetes védőtávolság legyen. A védőtáIfii
megtattásának kötelezettsége nem vonatkozik a lakőn és 
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őt meglátogatJ

családtagokra, ismetősökre.
d. Kétszemélyes elhelyezésű apaftmafiiainkban kizátőlag az ágyban fekvő

lakókat lehet a szobában látogatni.
e. EgYszemélyes apaítmanban, illetve házaspárok, családtagok á|ta| lakott apattmanban

nem kodátozzuk a szobán beliiÜ látogatást, de ilyen esetben is javasoljuk lehetőség
szednt a szabadtéri kapcsolattartást.

2. Védettségi igazolvánnyal nem tendelkező látogatóink a kotábban ismertetett szabályok
szerint működő fiildszinti látogatőszobában tudnak kapcsolatot tartatihozzátartozóiuklal.

3.

Csak egészséges, a látogatásra vonatkoző szabályok megtartását vál7aló hozzátatozót tudunk
fogadni.
I(énink minden |átogatót, hogy a látogatás időtartama alatt viseljenek ort_sz ái maszkot,
étkezéskot fertőtlenítsék a kezüket a poítán elhelyezett édntésmentes alkoholos
kézfertőt]enttóvel, valamint a cipőiük talpát a fertőt]enttőszerbe áztatottlábtödőn.
E gyi dei űIe g le gfe ll eb b 20 láto gatő tattő zko dhat az inté z mé nyb e n.
A szeretetház mlndenlakőja kaphat csomagot. Á csomagokat fettőtlenítést követően adjuk át
a címzettnek.
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J elen szabá|y zat víss zavonásig érvényes.

Budapest, 2021. áptűs 29. J,{t-*L \CfuA,r_
dr. Horváü Karolina
mb. intézményvezető

GAUDIOPOUS
té|úsmeg}rcri Eúangélikus Szeretetlrlb

l(B8 Budapest, Meá u, 12.
Ádószán: 18131237-t4l


