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TÁJÉKOZTATÓ
IDŐSEK KLUBJA ÁTMENETI MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL
A Kormány 271/2021. (V. 21.) rendeletében, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel
összefüggő rendkívüli intézkedések hatályát, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló
2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította (a parlament őszi ülésszaka első napját követő
15. napig, azaz 2021.szeptember közepéig).
Az Idősek Nappali ellátásának igénybevételi rendje - a fertőzésveszély elkerülése, valamint egészségük
védelme érdekében - kiegészítésre kerül, az alábbiak figyelembevétele mellett:
•

•

•
•

•

369/2021.(VI.10.) számú önkormányzati határozat a nappali ellátást nyújtó intézmények – kivéve
a hajléktalan személyek számára biztosított nappali ellátás – épületben nyújtott szolgáltatásainak
szüneteltetéséről szóló 131/2021. (III. 18.) számú önkormányzati határozat visszavonásáról
556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról
EMMI Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a
szociális alapszolgáltatásokban, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó
intézményekben (2021. 06.23.) Az eljárásrendben foglaltak, visszavonásig érvényesek
31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi és szociális intézmények területén történő
maszkviselés szabályairól

Igénybevételre vonatkozó alapvető higiénés szabályok:
A klubot kizárólag egészséges személy látogathatja. Igénybevétel esetén, az előírt higiénés szabályok
betartása, mindenkire kötelezően érvényesek.
Az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól szóló
31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet
2. § (1) bekezdés alapján, Szociális intézményben a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás
megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra
vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és
elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi
rendelet, valamint a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm.
rendelet szerint védettnek nem minősülő
a) látogató,
b) ellátott – lehetőség szerint –
ba) látogató fogadásakor,
bb) közösségi programok alkalmával,
bc) közösségi terekben való tartózkodás esetén,
c) munkát végző személy,
d) egyéb célból jelenlévő személy köteles – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – orvosi maszkot,
munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni,
hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
(2) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális
fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személy nem köteles a szociális
intézményben maszkot viselni.
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60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet, a koronavírus elleni védettség igazolásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § (1) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása
a) a COVID-19 betegségből (a továbbiakban: fertőzés) e rendeletben meghatározott időn belül
történő felgyógyulás vagy
b) * az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására
felhasznált COVID-19 oltóanyaggal - a 3. § (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - a
Magyarország területén történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság) tényének az
igazolásával történik.
(2) A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas az e rendelet szerinti hatósági
igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány), illetve applikáció.
❖

Az intézménybe való belépéskor kötelező:
➢ testhőmérséklet ellenőrzés
(érintésmentes hőmérővel)
➢ megemelkedett testhőmérséklet esetén, az intézménybe nem lehet belépni
(Az igénybe vevő figyelmét fel kell hívni arra, hogy haladéktalanul keresse fel háziorvosát, a
szükséges orvosi ellátás igénybevétele miatt. Szükség esetén segítséget nyújtunk, a
háziorvossal történő kapcsolatfelvételhez)
➢ cipőtalp fertőtlenítés
(erre a célra fertőtlenítővel átitatott lábtörlő/rongy áll rendelkezésre),
➢ kézfertőtlenítés
(az intézmény bejáratánál elhelyezett alkoholos fertőtlenítőszerrel)
➢ nyilatkozattétel, az egészségi állapotról
1. bármilyen egészségügyi panaszról, tünetről és arra vonatkozólag, hogy az
2. elmúlt időszakban kapcsolatba került e járványügyi szempontból kockázatot jelentő
személlyel.
❖ Az intézményben történő tartózkodás ideje alatt:
➢ a megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést
mellőzni kell (kivéve családtagok)
➢ valamennyi tevékenységet úgy kell megszervezni, hogy az igénybe vevők között, a 1,5 méteres
távolság lehetőség szerint biztosított legyen,
➢ a csoportfoglalkozások során is be kell tartani, a 1,5 méteres védőtávolságra vonatkozó szabályt
(ahol lehetőség nyílik erre, javasolt a foglalkoztatást az épület udvarán, a szabad levegőn
megtartani),
➢ közösségi programokon, és a közösségi terekben való tartózkodás esetén, a védettnek nem
minősülő személy, illetve a szolgáltatást nyújtó munkatárs köteles, az orrot és a szájat
eltakaró maszkot viselni,
➢ az intézmény területén csak papírzsebkendő használható,
➢ szükséges fokozottan ügyelni a köhögési etikettre.
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Szolgáltatási elemek biztosítása:
➢ tanácsadás: biztosítjuk
➢ készségfejlesztés: biztosítjuk
(kézmosás, fertőtlenítés kötelező: kártyajátékok, asztali játékok stb. esetén. A védettnek nem
minősülő személy, illetve a szolgáltatást nyújtó munkatárs köteles, az orrot és a szájat eltakaró
maszkot viselni.
➢ háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: biztosítjuk
(bizonyos esetekben csökkentett kapacitással, fertőtlenítéssel)
➢ esetkezelés: biztosítjuk
➢ felügyelet: biztosítjuk
➢ közösségi fejlesztés: biztosítjuk (kötelező a 1,5 m távolságtartás)
❖ Szociális étkeztetés – helyben fogyasztással:
•

➢
➢
➢
➢
➢

❖

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről
2. § Az R. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Étkeztetés esetében – a népkonyha kivételével – a napi egyszeri meleg étel elvitellel,
kiszállítással vagy a koronavírus ellen jogszabály rendelkezése szerint védettnek
minősülő igénybe vevő részére helyben fogyasztással is biztosítható.”
az étkezőbe történő belépést megelőzően, szükséges a kéz újonnan történő fertőtlenítése,
az asztalokat úgy kell elhelyezni, hogy közöttük legalább 1,5 méter távolság legyen,
egy asztalnál egy időben, annyi személy étkezhet, ami még lehetővé teszi az előírt védőtávolság
betartását (1,5 méter),
az étkeztetéssel megbízott dolgozó a tálalás, kiszolgálás közben köteles a gumikesztyű
használatára,
főzött étel (saját készítésű, vásárolt stb.) behozatalára nincs lehetőség.

Szociális étkeztetés – elvitellel:
➢
➢
➢

az étkezőbe történő belépést megelőzően, szükséges a kéz fertőtlenítése,
az étkeztetést elvitellel igénybe vevők számára kötelező, a 1,5 méteres védőtávolságra
vonatkozó szabály betartása,
a védettnek nem minősülő személy, illetve a szolgáltatást nyújtó munkatárs köteles, az orrot
és a szájat eltakaró maszkot viselni.

Intézmény által biztosított szolgáltatások igénybevétele előre egyeztetett módon a higiénés
rendszabályok fokozott betartásával vehetők igénybe:
➢

fodrász: részben biztosítjuk
(csökkentett kapacitással és szabályozással: kevesebb ellátotti létszám/alkalom; minden
szolgáltatás után kötelező a fertőtlenítés és szünet alkalmazása). A védettnek nem minősülő
személy, illetve a szolgáltatást nyújtó munkatárs köteles, az orrot és a szájat eltakaró maszkot
viselni.
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➢

pedikűr: részben biztosítjuk
(csökkentett kapacitással és szabályozással: kevesebb ellátotti létszám/alkalom; minden
szolgáltatás után kötelező a fertőtlenítés és szünet alkalmazása. A védettnek nem minősülő
személy, illetve a szolgáltatást nyújtó munkatárs köteles, az orrot és a szájat eltakaró maszkot
viselni.

csoportos torna: részben biztosítjuk
(csökkentett kapacitással és szabályozással: kevesebb ellátotti létszám/alkalom; minden
szolgáltatás után kötelező a fertőtlenítés és szünet alkalmazása. A védettnek nem minősülő
személy, illetve a szolgáltatást nyújtó munkatárs köteles, az orrot és a szájat eltakaró maszkot
viselni.
➢ gyógymasszázs: részben biztosítjuk
(csökkentett kapacitással és szabályozással: kevesebb ellátotti létszám/alkalom; minden
szolgáltatás után kötelező a fertőtlenítés és szünet alkalmazása. A védettnek nem minősülő
személy, illetve a szolgáltatást nyújtó munkatárs köteles, az orrot és a szájat eltakaró maszkot
viselni.
Általános higiénia szabályok
➢

➢

➢

➢
➢
➢
➢

folyamatos szükséges biztosítani az Intézmény fertőtlenítő takarítását
(beleértve a közösségi-, valamint vizes helyiségeket, és a munkatársak tartózkodására szolgáló
helyiségeket is, korlát, kilincs, kapcsoló stb.)
az intézményben található felületeket naponta több alkalommal fertőtleníteni kell,
(különös tekintettel az asztalokra, székekre, kilincsekre, és minden olyan tárgyra, amelyet az
ellátottak saját maguk is kezelnek, pl.: televízió, távirányító, számítógép, telefon, játékok)
fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a virucid fertőtlenítő kendők
alkalmazhatóak.
az épületet, és annak helyiségeit naponta többször szükséges szellőztetni
a kéz fertőtlenítésre/mosására biztosítani kell folyékony szappant, valamint papír kéztörlőt,
lehetőség szerint a közösségi terekben szükséges kézfertőtlenítő kihelyezése, a folyamatos
használat érdekében

Aki nem tartja be az előírásokat, annak esetében a szolgáltatás igénybevétele, nyújtása
megtagadható, a klubot nem látogathatja.
Köszönjük, a szolgáltatások módosított igénybevételének tudomásul vételét, valamint együttműködő
segítségüket, mellyel megvalósítható egészségük védelme, valamint a fertőzésveszély elkerülése.
A továbbiakban is kívánunk jó egészséget és kellemes időtöltést klubunkban.

Budapest, 2021. 07. 08.
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága
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