TISZTELT HOZZÁTARTOZÓ!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Intézményünkben a látogatási tilalom feloldásra
került 2022. március 03. naptól az Országos Tisztifőorvos 15144-1/2022/EÜIG iktatószámú
határozata alapján.
Az emberi erőforrások minisztere 6/2022. (III.07.) számú egyedi utasítása alapján az
egészségügyi intézményekben a látogatásra vonatkozó korlátozások az alábbiak szerint
módosulnak:
1. egy beteghez naponta legfeljebb két látogató mehet be, személyenként maximum 30
perces időtartamra, vagy egy látogató maximum 60 perces időtartamra.
2. a COVID-19 fertőzés miatt kezelt betegek – az Eütv. 11.§ (3) – (6) bekezdésében a
kapcsolattartás jogára vonatkozóan meghatározott esetek kivételével – nem
látogathatók.
(3) A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy
mellette tartózkodjon (…)
(4) A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg
általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.
(5) A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a
vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra,
hogy újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el.
(6) A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel
való kapcsolattartás.
3. biztosítani kell, hogy a betegek és a hozzátartozók a fertőzések terjedésének
megakadályozása érdekében hozott intézkedések betartásában, végrehajtásában
együttműködésjenek,
4. ha a beteg állapota és az intézmény adottságai megengedik, az időjárás függvényében
lehetőség szerint szabadtéren történjen a látogatás, ebben az esetben nincs korlátozva a
látogatók száma,
5. a látogatóknak mindvégig az egészségügyi és szociális intézmények területén történő
maszkviselés szabályait betartva - 2022.03.07-én Dr. Müller Cecília országos
tisztifőorvos által kiadott 15144-2/2022/EÜIG számú „Látogatási tilalom
visszavonása és maszkviselés szabályozásának meghatározása az egészségügyi,
valamint szociális intézményekben” tárgyú határozatának 2-3. pontjába foglaltak
alapján - maszkot kell viselniük.
A látogatási engedély kérést – a fent nevesített esetekben vagy méltányolandó indokkal – a
hozzátartozónak a titkarsag@jaszberenykorhaz.hu e-mail címen kell kérvényezni.

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház látogatási rendje az alábbiak szerint:


Hétköznapokon:
- 16:00 órától 18:00 óráig



Hétvégéken és ünnepnapokon:
- délelőtt: 10:00-12:00 óráig
- délután: 15:00-18:00 óráig

A látogatási tilalmat a Krónikus Osztály emeleti és földszinti részlegén továbbra is
fenntartjuk, mely visszavonásig érvényes!

A betegeink részére csomag „feladása” a korábbi rend szerint történik:
 A csomagokat a portán lehetséges leadni az erre kialakított polcrendszerre.
 A csomag maximális 5 kg súlyú csomagba hűtést igénylőés romlandó élelmiszer nem
helyezhető, tartalmazhat ruházatot, tisztálkodási – és használati eszközöket, táplálék
kiegészítőket, vitaminokat, tartós élelmiszert.
 A küldeményt az alábbiakkal kérjük ellátni: fekvőbetegosztály megjelölése, Beteg neve,
születési ideje, csomagot küldő személy elérhetősége.
A 18:00 óráig leadott csomagot a fekvőbeteg osztályain még azon a napon kézhez
kapják.

Jászberény, 2022.03.07.

Tisztelettel:

Dr. Csiki Zoltán
főigazgató

