
Ma is tovább nőtt a hazai koronavírus fertőzöttek száma.  

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a 
fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél 
jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. Ezért is fontos, hogy mindenki felelőségteljesen 

viselkedjen.  

Ezért kérem, mielőtt elindulna a rendelőbe, írjon E-MAIL-t vagy SMS-t vagy TELEFONÁLJON! 

Ha a rendelőbe indulnak öltözzenek könnyen mosható ruhába (kabátot is beleértve). Hazaérve minden mosásba 
kerüljön (a rendelőbe elhozott/felvett minden ruha, takaró, pelenka stb.) A vizsgálatra hozzanak magukkal saját 
tollat és -lehetőség szerint- az emailben elküldött, előre kitöltött COVID-2019.csekklistát.  
Kérem, hogy vegyenek fel maszkot (ez lehet textilmaszk is) és lehetőség szerint gumikesztyűt vagy mosható 
kesztyűt! 
Egy gyermeket egy felnőtt kísérhet!   
Az orvosi vizsgálat előtt és után is mossanak kezet. Jelenleg még nem minden helyen áll rendelkezésre higiénés 
kéztörlési lehetőség, így azt kérjük a kezük megtörlésére hozzanak papírtörlőt, papírzsebkendőt.  
A várótermen kívül várakozóknak javasoljuk a minimum 2 méteres távolság betartását.  
 
A váró és a bejárati ajtó továbbra is zárva!  
Az asszisztens(ek) és az orvos is beöltözve tudja fogadni a sürgős ellátásra szoruló gyermeket! Ha telefonál, tudjuk 
hogy érkezik és fel tudunk készülni a fogadásukra.  
Az egészségügyi személyzettel való kontaktus szintén minimalizálásra kerül, emiatt a rendelőben való tartózkodás 
kb.3-5 perc lesz.  
 

Az ide vonatkozó járványügyi rendeletek szerint továbbra is kizárólag sürgősségi eseteket fogadunk! 
 
Orvosi vizsgálatot és időpont foglalást(!) igényel:  

1. a 6 hónaposnál fiatalabb lázas gyermek,  

2. aki nehezen veszi a levegőt, zihál, fullad, 

3. akinek napok óta tartó, vagy nagyon magas, nem csillapítható láza van,  

4. aki ismételten hány és hasmenése van és nem itatható, 

5. akinek erős hasfájása van, de nincs hasmenése, 

6. akinek feltűnően rossz az általános állapota, nehezen ébreszthető, zavartnak tűnik, 

7. akinél valamilyen súlyos fertőző betegség gyanúja merül fel,  

8. minden olyan helyzet, amikor a gyermek állapota hirtelen romlik. 

 

A fenti rendelkezéseket a kötelező, jelenleg érvényes járványügyi szabályok alapján hoztuk meg. 
 
Kérünk Mindenkit, hogy a jelenlegi nehéz, megszokottól eltérő élethelyzetünkben legyünk egymás segítségére: 
megértéssel, türelemmel, biztatással és szeretettel. Apróságokkal, banális gondokkal ne induljanak útra: mert sokkal 
több veszélyes faktorral találkozhatnak, mint a védett otthonukban. A gyermekek általános állapota legyen a 
legnagyobb irányadó annak megítélésére, hogy útnak indulnak-e vagy sem! A sürgősséggel felkereshető orvosi 
ellátást valóban, tényleges szükséglet esetén vegyék igénybe. Tegyünk együtt azért, hogy a megszokott életünk 
minél hamarabb visszatérhessen! Kérem, folyamatosan figyeljék a hivatalos híreket és az aktuális eljárásrend szerint 
viselkedjenek, cselekedjenek! 
 
Kérem, hogy aki teheti küldjön számunkra kétrétegű mosható maszkot, melyet azoknak a betegeknek adhatunk oda, 
akiknek nincs saját. 
 

Ezúton is szeretném megköszönni az Önkormányzataink és a helyi lakosok eddigi önzetlen segítségét! 
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