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Tisztelt Látogatók!

Az intézmény látogatása kizárólag az alábbi szabályok betartása mellett
lehetséges.

Lakók egészségének védelme érdekében kérjük, a látogatási szabályzat
betartását!

Látogatási idő:

> Minden nap 9:00 és 18:00 óra között!
> A látogatás maximum az intézmény területén 120 percig tarthat.
> Az intézményen kívül eltöltött (pl. közös séta, vásárlás, stb..) látogatási idő nem 

korlátozott.
> Kérünk mindenkit, hogy az étkeztetések és tisztálkodások idősávját tartsák 

tiszteletben!

Látogatás gyakorisága: Egy lakó napi egy alkalommal látogatható.

Látogatók maximálisszáma: személyenként 5 fő.

INTÉZMÉNYBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS

Az alábbi szabályok betartása az intézménybe belépő és az ott, tartózkodó 

személyekre vonatkozik. A szabályok betartása kötelező érvényű!

Csak egészséges személy jöhet látogatóba!
1. Védőfelszerelés

> az intézmény udvarára, épületébe történő belépés kizárólag maszkkal lehetséges 
hivatkozva: 13305-59/2020/EÜIG számú NNK határozatára

2. Kézfertőtlenítés

> az intézménybe való belépéskor a főbejárat mellé kihelyezett vírusölő hatású 
kézfertőtlenítőszer használata kötelező!



A LÁTOGATÁS SZABÁLYAI
1. CSAK EGÉSZSÉGES SZEMÉLY JÖHET LÁTOGATÓBA!
2. Védőmaszk használata a látogatás alatt folyamatosan kötelező a 

látogatók számára!
3. Más lakóval és hozzátartozóval legalább 2 m-es távolság betartása 

kötelező!
4. Tilos másik lakó szobájába bemenni!
5. Az intézményen belül törekedni kell arra, hogy az épület 

berendezéseivel és bútorzatával való érintkezésre a lehető 
legritkábban kerüljön sor. A látogató a saját hozzátartozója mosdóját 
használhatja!

6. Lakónak csomag behozatala engedélyezett, amit a gondozóknak be
r

kell mutatni. Élelmiszert a látogatónak a szobába felvinni tilos, a 
szobában élelmiszer nem fogyasztható!

7. IZOLÁCIÓBAN LÉVŐ LAKÓ NEM LÁTOGATHATÓ!
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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!

Az intézmény dolgozói tisztelettel kérik a hozzátartozók együttműködését -  a kellő odafigyelés 
és óvatosság mindannyiunk, elsősorban a lakók érdeke!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Kaposvár, 2020.06.22.

Lázár Attiláné intézményvezető

A fenntartó a szabályzatot jóváhagyja.

Dr. Hegedűs Beleznai Csilla koordinációs igazgató


