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Kivonat első vonalbeli ellátó orvosok számára
Teendők új koronavírusra (COVID-19) fertőzés gyanújának felmerülésekor
Háziorvosok, házi gyermekorvosok, alapellátási ügyeletek számára
használható minden – nem COVID-19 speciális ellátásra kijelölt - egészségügyi szolgáltató
orvosa számára
A BETEG TELEFONON JELENTKEZIK
Amennyiben a beteg telefonon keresi fel orvosát, az eljárásrend:
1. Kikérdezés – „Csekklista a háziorvosok számára a COVID-19 fertőzésre gyanús
betegek megítéléséhez” alapján
2. Gyanú esetében
a. beteg maradjon otthonában/jelenlegi tartózkodási helyén
b. 1824 telefonszám hívása - mentőszolgálat őrzött betegszállításokra fenntartott
telefonszáma
c. beteg mentőkkel a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező infektológiai
osztályra utalása
A BETEG RENDELŐBENJELENIK MEG
A beteg rendelőben történő vizsgálatakor az anamnézis felvétele során merül fel annak
gyanúja, hogy a beteg az új koronavírussal fertőződött meg:
1. Elkülönítés
Beteget elkülönítőben, orvosi szobában esetleg nővérszobában kell elhelyezni
a. amennyiben orvosi vizit során merül fel a gyanú, az a szoba válik elkülönítővé,
ahol a vizit történt
b. amennyiben a gyanú váróban, közös térben merül fel, úgy az elkülönítő, egyik
orvosi szoba esetleg nővérszoba válik elkülönítővé
2. Kórokozók szórása elleni védelme
Betegre sebészi szájmaszkot kell adni
3. Személyzet védelme
A beteggel egy légtérben vele sem egyéb páciens, sem az egészségügyi személyzet
nem tartózkodhat – a bent tartózkodóknak azonnal el kell hagyniuk a helyiséget.
Beteggel ezt követően telefonon kell a kapcsolatot tartani.
4. Kórházba utalás
A kezelőorvos gondoskodik a beteg területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
fekvőbeteg intézmény infektológiai osztályára való eljuttatásáról
a. fogadó intézményt előzetesen értesíteni kell
b. kezelőorvos hívja a mentőszolgálat őrzött betegszállításokra fenntartott 1824es telefonszámát, és gondoskodjon a beteg kórházba utalásáról
VAGY
betegeket saját gépkocsival (közeli hozzátartozók) is beszállíthatják a kórházba

5. Bejelentés
az egészségügyi személyzetnek azonnali hatállyal bejelentést kell tennie a területileg
illetékes járási/kerületi hivatal népegészségügyi osztályának, munkaidőn kívül a megyei
kormányhivatal népegészségügyi ügyeletének kormányhivatal készenlétnek az
szükséges intézkedések megtétele céljából.
6. Helyiségfertőtlenítés
beteg távozását követően a részletes eljárásrendnek megfelelően azokat a helyiségeket,
ahol a beteg megfordult, fertőtleníteni kell, csak ezt követően lehet ismét használatba
venni
TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi elérhetőségeken állunk az Ön szíves
rendelkezésére:
• telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456
• emailcím: koronavirus@bm.gov.hu
• honlap: https://koronavirus.gov.hu/
• facebook oldal és messenger: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/

Forrás: Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és
infekciókontroll szabályok) 2020. március 2.

