
 

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 

által fenntartott 

lakóotthonok, átmeneti otthon  

és 

támogatott lakhatás  

intézményegységei 

számára 

 

Tisztelt Látogatók! 

  

Az Országos Tisztifőorvos utasítása alapján a 

LÁTOGATÁSI TILALOM  

  

RÉSZLEGESEN FELOLDÁSRA KERÜLT. 

Lakók látogatása kizárólag előzetes egyeztetés és regisztráció alapján lehetséges!  

Az intézmények területére történő belépés során külön szabályzat lép 

érvénybe a látogatásra vonatkozóan, melynek fegyelmezett betartására 

kérek minden hozzátartozót! 

 Az előzetes bejelentkezésre a látogatást megelőző legalább egy munkanappal 

kerülhet sor az ismert intézményi telefonszámokon. 

Az intézkedés a megelőzést és lakók védelmét szolgálja. 

 Továbbra is kérem együttműködésüket, türelmüket és megértésüket! 

 

 



 

LÁTOGATÁSI ÁSI SZABÁLYZAT 

  

Tisztelt Látogatók! 

Az intézmények látogatása kizárólag az alábbi szabályok betartása mellett 

lehetséges. 

Lakók egészségének védelme érdekében kérjük, a látogatási szabályzat 

betartását. 

REGISZTRÁCIÓ  

➢ A látogatási szándékot és a látogatás időpontját legkésőbb a látogatást megelőző napon be 

kell jelenteni!  

Egyeztetni kell telefonon az alábbi telefonszámokon.  

➢ MSE NISZI - Kaposvár, Rezeda u.60. Telefon:06-20/502-1073, 06-20/502-1103, 06-

82/510-836  

➢ MSE NASZK Egyenesi út 74 és Kanizsai u.25. Telefon: 06-20/238-6628 

➢ FÉSZEK, Nagyatád Dózsa Gy. u.6. Telefon: 06/20-439-9450 

 

A regisztrációra a jelentkezés sorrendjében kerül sor a maximális látogatók számának erejéig. 

Amennyiben a visszaigazolt időpontban a hozzátartozó nem tud megjelenni, azt jelezni kell! 

Látogatási idő 

➢ Minden nap 9:00 és 18:00 óra között. 

➢ A látogatás maximum 60 percig tarthat. 

➢ Kérünk mindenkit, hogy az étkeztetések és tisztálkodások idősávját tartsák tiszteletben! 

Látogatás gyakorisága: Egy lakó napi egy alkalommal látogatható. 

Látogatók maximális száma  

➢ egy időpontban maximálisan 5 lakó fogadhat látogatót 

 

 



INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS 

Csak egészséges személy jöhet látogatóba! 

1. Védőfelszerelés  

➢ az intézmény udvarára történő belépés kizárólag maszkkal lehetséges 

➢ az intézmény épületébe történő belépés kizárólag maszkkal lehetséges  

2. Kézfertőtlenítés  

➢ az intézménybe való belépéskor a főbejárat mellé kihelyezett vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőszer használata kötelező  

 

3. A látogatásra kijelölt helyek 

Jó idő esetén a látogatás az intézmény udvarán, füves területén, parkolójában valósulhat meg, ott 

is az egyes családok között a 2 méteres távolság betartása kötelező! 

 

Rossz idő esetén, a lakó és látogatója 

➢ az intézményekben erre kijelölt helyen  tartózkodhat 

A LÁTOGATÁS SZABÁLYAI  

1. CSAK EGÉSZSÉGES SZEMÉLY JÖHET LÁTOGATÓBA! 

2. Lehetőség szerint a testi kontaktust (kézfogás, puszi, ölelés) 

kerüljék! 

3. Védőmaszk használata a látogatás alatt folyamatosan kötelező 

lakóknak és hozzátartozóknak egyaránt! 

4. Más lakóval és hozzátartozóval legalább 2 m-es távolság betartása 

kötelező! 

5. Az intézményeken belül törekedni kell arra, hogy az épület 

berendezéseivel és bútorzatával érintkezésre a lehető legritkábban 

kerüljön sor. 

6. Az intézmények mellékhelyiségeit látogató nem használhatja! 

7. Lakónak csomag behozatala engedélyezett, a gondozóknak be kell 

mutatni, a behozott csomag fertőtlenítésére kerül, fogadni csak 

fertőtleníthető csomagot lehet! 

8. IZOLÁCIÓBAN LÉVŐ LAKÓ NEM LÁTOGATHATÓ! 



 

A LAKÓK BIZTONSÁGA AZ ELSŐ! 

A fenti szabályzat betartása lakóink és dolgozóink egészségének megőrzését szolgálja. A 

látogatás során szigorúan tilos a szabályok megszegése, mert ezzel veszélyeztetik a prevenciós 

tevékenységet a fertőzés kialakulására vonatkozóan. 

Kérjük, a szabályok maradéktalan és fegyelmezett betartását.  

 

Figyelem, fontos:  

A szabályok megszegése a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi bírság 

kiszabásával járhat – a bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.  

Az intézmények dolgozói tisztelettel kérik a hozzátartozók együttműködését – a kellő 

odafigyelés és óvatosság mindannyiunk, elsősorban a lakók érdeke! 

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 

Kaposvár, 2020.06.02. 

 

Lázár Attiláné  intézményvezető  Landi Etelka  intézményvezető 

 

Patcai Katalin  esetfelelős 

 

A fenntartó a szabályzatot jóváhagyja. 

Dr. Hegedüs Beleznai Csilla 

Kaposvár,2020.06.08. 
 


