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Tisztelt Lakóink!

Szeretnénk ismételten tájékoztatni Önöket a COVID-19 járvány pillanatnyi aktualitásairól,
különös tekintettel azokra az információkra, melyek mindennapi életüket befolyásolja.
Mint ahogyan már Önök is tapasztalták, nem csak a dolgozók, hanem a lakók rendszeres
COVID szűrése is elkezdődött Intézetünkben.
Eddig, hónapokon keresztül sikeresen tudtunk védekezni, hogy ne jelenjen meg fertőzött
gyanús, vagy igazolt beteg a lakóink között.
Sajnálatosan, a napokban zajlott szűrések kapcsán néhány lakónknál pozitív eredményt
kaptunk.
Ezt a tényt figyelembe véve, s az NNK irányelveit betartva, az alábbi átmeneti rendelkezéseket
kellett bevezetnünk:


A fertőzésben érintett (vagy gyanús) lakók által lakott emeletet le kellett zárnunk. Az
átjárást nem engedélyezzük, a fertőzés terjedésének megakadályozása miatt.



Az érintett apartmanok lakói nem használhatják a közösségi tereket (étkezde, aula stb).



Az érintett lakók részére egyedi tálalás történik, a pozitív eredményt mutatók számára
egyszerhasználatos evőeszközökkel.



Kérjük, hogy a többi lakó most ne látogassa meg a fertőzésben érintett (vagy gyanús)
területen lakókat.



Kérjük továbbra is elfogadni azokat a korlátozásokat, amelyek már hónapok óta
fennállnak az Önök védelmében. Látogatás, intézet elhagyás stb. Mint, ahogy látható, a
leggondosabb figyelem mellett is előfordulhat szórványos fertőződés.



Kérjük, hogy családtagjaival való kommunikációban vegye igénybe azokat az
elektronikus lehetőségeket (telefon, skype, viber stb), amit az Intézet biztosítani tud,
hogy szeretteivel a kapcsolatot tartani tudja.



Kérjük, hogy továbbra is tartsák be azokat a személyes higiénés szabályokat
(folyamatos kézmosás, környezetünk tisztán tartása), amik segítenek kivédeni a
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fertőzést. Viseljék az orrot, szájat eltakaró maszkot. Használják a kézfertőtlenítő oldatot
tartalmazó automatákat.


Az Önök védelme érdekében továbbra is folyamatosan teszteljük a dolgozókat, s amint
a fertőzés gyanúja felmerül, akkor a munkavégzés alól kikerülnek és betegszabadságra
mennek. Vissza csak gyógyult állapotban és negatív lelettel jöhetnek dolgozni. Ezért ne
ijedjenek meg, ha nem az a kolléga jelenik meg Önöknél, akire a beosztás alapján
számítottak.



Hasonlóan továbbra is folyamatosan teszteljük majd Önöket is, hogy már a gyanú
pillanatában meg tudjuk tenni azokat az óvó rendszabályokat, ami a többiek
egészségének védelme érdekében szükségesek.



Amennyiben kérdés merül fel, nyugodtan fogalmazzák meg, tegyék fel részünkre.

Elkezdődött a szociális otthonok lakóinak, dolgozóinak oltása.
Eddig a 150 főnél nagyobb lakói létszámú otthonokat kezdték el oltani, bízunk benne, hogy
hamarosan sorra kerülünk mi is. Javasoljuk, hogy minél több lakó éljen majd a lehetőséggel,
mert zárt közösségben így előzhetjük meg a vírus terjedését.

Jó egészséget és boldog újesztendőt kívánunk Önöknek!

