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A járványügyi surveillance során alkalmazandó esetdefiníció
Esetek osztályozása
Gyanús eset / Kivizsgálás alatt álló eset
Amennyiben az alábbi három kategória közül legalább egy teljesül, akkor a beteg gyanús
esetnek minősül és ennek megfelelően kell eljárni.
A. Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi, hirtelen kezdődő
tünetek közül legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj, ÉS a tünetek
kezdetét megelőző 14 napban külföldön járt.
B. Olyan beteg, aki akut légúti fertőzésben szenved, ÉS a tünetek kezdetét megelőző 14
napban szoros kapcsolatban volt új koronavírussal megerősítetten vagy
valószínűsítetten fertőzött személlyel.
Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a
megerősített COVID-19 fertőzöttel
- egy háztartásban él;
- személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb
idő);
- zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb
idő) [pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben,
kórházi beteglátogatás során];
- közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl.
kézfogás útján);
- védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával
érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz);
- a repülőúton
o
bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült
o
COVID-19 beteget ápolt,
o
a repülőgép személyzeteként az új koronavírussal fertőzött beteg ülőhely
szektorában látott el szolgálatot,
o
amennyiben a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása
indokolja, a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető
a kontaktuskutatás;
- az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg
közvetlen ellátásában/ápolásában részt vett vagy laboratóriumi dolgozóként COVID19 beteg mintáit kezelte.
C. Olyan súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél a láz (≥38°C) mellett
légúti megbetegedés legalább egy tünete/klinikai jele fennáll (pl. köhögés, légszomj,
tüdőgyulladás klinikai vagy radiológiai jele) ÉS állapota kórházi kezelést indokol.

A klinikai és a járványügyi adatok alapján az orvos (háziorvos, kezelőorvos) és/vagy a
népegészségügyi hatóság dönthet úgy, hogy egy légúti tüneteket mutató beteget gyanús
esetnek minősít akkor is, ha a beteg nem felel meg szigorúan a fentiekben leírt esetdefiníció
egyikének sem.
Például, ha a fekvőbetegek, egészségügyi dolgozók körében vagy más szoros közösségben
(pl. munkahelyen, családi, baráti közösségben) akut légúti fertőzések halmozódása fordul elő.
Valószínűsített eset
Az a gyanús eset, akinek az új koronavírus irányában végzett laboratóriumi vizsgálati
eredménye (SARS-CoV-2 rtPCR) kétes, VAGY az a gyanús eset, akinél a SARS-CoV-2
rtPCR laboratóriumi vizsgálat valami okból kifolyólag nem volt elvégezhető, VAGY
kizárólag gyorsteszt elvégzésére került sor (annak eredményétől függetlenül).
Megerősített eset
Minden olyan személy, akinél laboratóriumi módszerrel igazolták az új koronavírus által
okozott fertőzést (klinikai tünetekkel vagy klinikai tünetek nélkül).

